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Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαϊδαρίου
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Ασπρόπυργος
Μάσσος Κωνσταντίνος Γ. Μακρυγιάννη 2,

2105580002

Ελευσίνα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΡΡΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα

Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844

Aχαρνές
Παπουτσής ∆ιονύσιος Π. Αριστοτέλους 185, 

2102477442

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Ζαλαβρά Ελένη Λεωφόρος Φυλής 240, 
Άνω Λιόσια, 2102471445

Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου
- ∆άσος,2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος 

Η θερµοκρασία από 16 έως 26
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17, 21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιατροφής

Παγκόσµια Ηµέρα Σπονδυλικής Στήλης
Παγκόσµια Ηµέρα Άρτου

∆οµετίου ∆οµνίνου Λεοντίου και Τερεντίου

Σ
ύµφωνα µε το ΦΕΚ 710/19-8-1997, παρ-
αχωρήθηκε κατά δικαίωµα χρήσης και
άνευ ανταλλάγµατος, από τον ΕΟΤ προς

το ∆ήµο Χαϊδαρίου, το τουριστικό περίπτερο και η
έκταση πέριξ αυτού, στην περιοχή «∆αφνί».

Η έκταση αυτή οριοθετείται από τη Μονή
∆αφνίου, τον ∆ιοµήδιο Κήπο και την ιερά Οδό,
ενώ η διάρκεια παραχώρησης της, ήταν για χρο-
ν ικό διάστηµα 20 ετών, σύµφωνα µε όσα αναφέρει
ο ∆ήµος στην ανακοίνωση που εξέδωσε .

Και συνεχίζει... Στις 2/10/2017 ο Πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΤΑ∆ Α.Ε, σε επιστο-
λή του και σε συνέχεια αλληλογραφίας µε την υπηρεσία οικο-
νοµικών, µεταξύ άλλων αναφέρει «σας καλούµε να µας
αποδώσετε ελεύθερο το παραχωρηµένο ακίνητο, σε ώρα και
µέρα που θα συµφωνηθεί από κοινού και µε την υπογραφή
σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής, το οποίο
θα επέχει και θέση συµφωνητικού λύσης της µεταξύ µας
Σύµβασης». Στη συνέχεια το έγγραφο αποκαλυπτικά αναφ-
έρει «Σε κάθε περίπτωση το ακίνητο θα ενταχθεί στον προ-
γραµµατισµό αξιοποίησης, σύµφωνα µε τους στόχους και τις
προτεραιότητες της ΕΤΑ∆». 

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις πολύχρ-
ονες διεκδικήσεις του Χαϊδαριώτικου Λαού για την άµεση και
οριστική παραχώρηση ολόκληρης της έκτασης καθώς αποτε-
λεί αναπόσπαστο κοµµάτι της πόλης και αδιαπραγµάτευτο
δικαίωµα των κατοίκων της, να έχουν πρόσβαση στο πρά-
σινο. 

Η άποψη της ∆ηµοτικής Αρχής για το ζήτηµα, εκφράστηκε
µε κάθε τρόπο εγγράφως και σε επανειληµµένες συναντήσεις
και επικοινωνίες µε την ΕΤΑ∆. Το τουριστικό περίπτερο,
όπως και η υπόλοιπη έκταση πέριξ αυτού, αποτελεί ζωτικής
σηµασίας χώρο για την απρόσκοπτη επαφή µε το πράσινο
και τα δάση, του λαού και της νεολαίας. Αποτελεί το φυσικό
περιβάλλον, το οποίο πρέπει να υπερασπιστούµε από  την
ιδιωτικοποίηση και την παράδοση σε επιχειρηµατικούς οµίλο-

υς που είναι στους σχεδιασµούς της ΕΕ, του κεφαλαίου, της
κυβέρνησης και της ΕΤΑ∆. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαιτεί την οριστική παραχώρηση
για την ελεύθερη πρόσβαση και τη δωρεάν χρήση, για να ικα-
νοποιηθούν οι πιεστικές λαϊκές ανάγκες στην ξεκούραση,
την αναψυχή, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό. ∆ιεκδικούµε
από την κυβέρνηση την άµεση και οριστική παραχώρηση
του καθώς και τη χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπο-
λογισµό για την ανάπλασή της περιοχής.

Αυτή είναι η αφετηριακή µας γραµµή µε την οποία κρίνουµε
την πρόταση ΕΤΑ∆ ΑΕ και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης. 

Συνυπολογίζουµε και παίρνουµε υπόψη τις γεν ικότερες
πολιτικές εξελίξεις που αφορούν την “αξιοποίηση της δηµό-
σιας περιουσίας”, την ίδρυση του υπερταµείου µε την επων-
υµία «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ», τη
δέσµευση για 99 χρόν ια του συνόλου των δηµόσιων περιου-
σιακών στοιχείων αλλά και τη συνδιαχείρισή τους µε την Ευρ-
ωπαϊκή Ένωση και τον ΕΜΣ, τη συστηµατική εκποίηση των
υποδοµών της χώρας στο κεφάλαιο που συντελείται ταχύτα-
τα το τελευταίο διάστηµα, όπως στις περιπτώσεις της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά, και των περ-
ιφερειακών αεροδροµίων.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 11

‘‘’’ΥΥΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΠΠΙΙΖΖΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΛΛΙΙΓΓΟΟΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΑΑΨΨΥΥΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ!!
∆ΕΝ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΥΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ∆ΕΝ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΥΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΓΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!’’ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΓΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!’’
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαϊδαρίου

Τις µυστηριακές λατρείες
που τελούνταν στην Ελευ-
σίνα, δίδυµες µε λατρείες στο
Ελευσίνιο των Αθηνών, θα
παρουσιάσει η έκθεση «Ιερά
Οδός και Ελευσίνα» που θα
εγκαινιαστεί στις 15 ∆εκεµ-
βρίου στην αίθουσα περιο-
δικών εκθέσεων του Μου-
σείου Ακροπόλεως, σε συνε-
ργασία µε την Εφορεία
Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττι-
κής, Πειραιώς και Νήσων. Το θέµα των δανεισµών αντικει-
µένων, συζήτησε προσφατα το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συµβούλιο, που κατέληξε οµόφωνα στο να υπάρξουν τα
περισσότερα δάνεια εκθεµάτων που είχε ζητήσει το Μουσείο
της Ακρόπολης.

Η Αθήνα, το πρώτο πανελλήνιο ιερό, είχε σχέση µε το
επίσης πανελλήνιο ιερό της Ελευσίνας ήδη από «τα τέλη του
7ου αι. π.Χ.» λέει ο κ. Παντερµαλής. «Ιδρύεται το Ελευσίνιο,
ένα ιερό στην αρχαία Αγορά, κάτω από τη βόρεια πλευρά
του Παρθενώνα δια του οποίου η Ελευσίνα µοιράζεται τις
τελετές µε την Αθήνα. ∆εν είναι τυχαίο που µόνο δύο ιερείς
εισέρχονταν στο ανάκτορο του Τελεστηρίου, ο Ιεροφάντης
και ο Ιεροκήρυκας κατάγονταν αντιστοίχως από το αθηναϊκό
βασιλικό γένος των Ευµολπιδών και από το ελευσινιακό
γένος των Κυρίκων». Στην Αθήνα γίνονταν οι εκδηλώσεις
κατά τις τέσσερις πρώτες µέρες πριν µεταφερθούν στην
Ελευσίνα, µε ποµπή στην Ιερά Οδό.

Η έκθεση θα στηθεί «ώστε να µοιάζει µε το Τελεστήριο, τον
χώρο στον οποίο εισέρχονταν οι µυηµένοι» αναφέρει ο

πρόεδρος του Μουσείου Ακροπό-
λεως. «Θα εκµεταλλευθούµε τον
διάδροµο που οδηγεί προς την αίθ-
ουσα περιοδικών εκθέσεων, για να
παρουσιάσουµε µε φωτογραφίες
την Ιερά Οδό, από την οποία περ-
νούσε η πορεία των προσκυνητών,
που κατέληγε στην Ελευσίνα».

∆ύο θα είναι οι βασικές της ενότ-
ητες: «Ιερά Οδός» µε το Ελευσίνιο
της Αθήνας, ιερά προς την Ελευ-
σίνα, τις λίµνες των Ρειτών και τις

γέφυρες στον αθηναϊκό και τον ελευσινιακό Κηφισό. Και
«Ελευσίνα» µε αναφορές στο Ανάκτορο του Τελεστηρίου,
τον ιεροφάντη, τους θεούς και τους ήρωες στην Ελευσίνα
κ.α.

Το Μουσείο της Ακρόπολης ζήτησε δανεισµό 69 αρχαίων
έργων, από τα οποία όµως δεν θα λάβει επτά. Ανάµεσά τους
ένα άγαλµα του Αντίνοου, µικρότερα αγάλµατα και ένα αρχι-
τεκτονικό µέλος. Αλλά θα λάβει, τελικά, τον ερυθρόµορφο
πίνακα της Νιννίου, στον οποίο απεικονίζεται η Νίννιον µε τη
∆ήµητρα, την Περσεφόνη και άλλους θεούς.

Η έκθεση αποτελεί έναν καλό προάγγελο του 2021, έτους
κατά το οποίο η Ελευσίνα θα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης. Η αρµόδια εφορεία αρχαιοτήτων, δια της
Καλλιόπης Παπαγγελή, θα ετοιµάσει ειδικά προγράµµατα.
Κατά την πορεία προς αυτό τον εορτασµό, το υπουργείο
Πολιτισµού θα κάνει έργα στο Τελεστήριο καθώς και στην
περιοχή των τειχών. Οι µελέτες παρουσιάστηκαν στην ίδια
συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου και
εγκρίθηκαν οµόφωνα.

ΤΤΟΟ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΖΖΩΩΝΝΤΤΑΑΝΝΕΕΥΥΕΕΙΙ
ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΚΚΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ  

Η έκθεση «Ιερά Οδός και Ελευσίνα»  θα εγκαινιαστεί στις 15 ∆εκεµβρίου
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Μετά τους ∆ήµους Πατρέων  και Καισαριαν ής, σε
συν εδρίαση που πραγµατοποιήθηκε την  Πέµ-
πτη 12/10/2017, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαϊ-

δαρίου αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, «...επαν αλαµβά-
ν ον τας την  πάγια θέση του, ν α εν αν τιωθεί στο
ν οµοσχέδιο της αξιολόγησης προσωπικού, δοµών  και
υπηρεσιών  που προωθεί η Κυβερν ηση στηρίζον τας τις
συλλογικές αποφάσεις των  συν δικαλιστικών  οργάν ων
των  εργαζοµέν ων » - όπως χαρακτηριστικά επισηµαίν ε-
ται στη σχετική αν ακοίν ωση του ∆ήµου - την  αποχή
των  δηµοτικών  υπαλλήλων  του από την  διαδικασία
αξιολόγησης.

Από τις παρατάξεις που παρευρίσκον ταν  στο ∆.Σ.
"κατά" ψήφισαν  οι παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, της Ν∆, του
ΠΑΣΟΚ και η παράταξη του Ηρακλή ∆ρούλια.

Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

«Είν αι σε εξέλιξη εφαρµογής η σχετική εγκύκλιος του
Υπουργείου Εσωτερικών  που αφορά την  αξιολόγηση
προσωπικού, ως συν έχεια της πρόσφατης τροπολογίας
της κ. Γεροβασίλη που ψήφισαν  από κοιν ού κυβέρν ηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και Ν∆. Επειδή η αξιολόγηση αυτή του
προσωπικού του ∆ηµοσίου και των  ΟΤΑ είν αι ζήτηµα
βαθειά πολιτικό και όχ ι απλά τεχν οκρατικό ή διαχειρι-
στικό, συν δεόµεν ο µε δοµές και υπηρεσίες, το φέρν ο

υµε για συζήτηση, ώστε ν α τοποθετηθεί και ν α πάρει
θέση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Κατά τη γν ώµη µας συν δέεται µε το χαρακτήρα του
κράτους και το βάθεµα της αν τιλαϊκής επίθεσης. Αποτε-
λεί δέσµευση του 3ου Μν ηµον ίου και απαίτηση του
ΣΕΒ, ο οποίος σε έκθεση του το 2016 απαιτούσε την
απόλυση των  µισών  ∆ηµοσίων  Υπαλλήλων .

Ο στόχος είν αι ν α περάσουν  πιο γρήγορα µια σειρά
αν ατροπές (σύν δεση µισθού µε παραγωγικότητα,
εκχώρηση αρµοδιοτήτων  ∆ηµόσιου Τοµέα στο µεγάλο
κεφάλαιο, σύµπλευση του ∆ηµοσίου µε Σ∆ΙΤ) κ.ά.

Οι Οργαν ισµοί και η δοµή τους, το µητρώο επιτελικών
στελεχών , η αξιολόγηση, η στοχοθεσία και η κιν ητικότ-
ητα αποτελούν  αν απόσπαστα κοµµάτια των  αν τιδρα-
στικών  αν αδιαρθρώσεων  στο ∆ηµόσιο, του ν έου Καλλι-
κράτη, του ν έου αν αµορφωµέν ου κράτους. Η υπόψη
αξιολόγηση δεν  έχει καµιά σχέση µε την  αν άγκη επι-
στηµον ικής, τεχν ικής, επαγγελµατικής στήριξης των
δηµοσίων  υπαλλήλων , ώστε οι ίδιοι και οι δηµόσιες
υπηρεσίες ν α γίν ουν  καλλίτερες, σύγχρον ες, πιο ποιο-
τικές στην  παροχ ή αν αβαθµισµέν ων  κοιν ων ικών
υπηρεσιών  για τα λαϊκά στρώµατα. ούτε έχει στόχο ν α
εξαλείψει τις αιτίες που δηµιουργούν  και οξύν ουν  τα
λαϊκά προβλήµατα.

συν εχ ίζεται στη σελ. 10

““ΌΌχχιι””  ααππόό  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ    
στην αξιολόγηση των δηµοτικών υπαλλήλων του

ΗΗ  ΦΦώώφφηη  ΓΓεεννννηηµµααττάά
σσήήµµεερραα  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  

Συναντήσεις µε στελέχη της 
παράταξης, τη δηµοτική αρχή και

τη διοίκηση του ΕΚΕ∆Α

Η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής
της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, Φώφη
Γεννηµατά θα επισκεφτεί σήµερα ∆ευτέρα
16 Οκτωβρίου, την Ελευσίνα. Το
πρόγραµµα της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
έχει ως εξής:

18:00  Επίσκεψη στο ∆ηµαρχείο
Ελευσίνας          

18:30 Συνάντηση µε φίλους και στελέχη
της Παράταξης (café Ibha, Νικολαΐδου 64)

19:30 Συνάντηση µε τη ∆ιοίκηση του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας -
∆υτικής Αττικής (ΕΚΕ∆Α), Οµιλία στην
αίθουσα του ΕΚΕ∆Α 

ΣΣττηηνν  ......κκόόψψηη  
ττοουυ  ξξυυρριιααφφιιοούύ  
τταα  οοιικκοογγεεννεειιαακκάά  
εεππιιδδόόµµαατταα  
Ποιοι θα χάσουν και ποιοι 
θα κερδίσουν και από τη 
διαπραγµάτευση

Σ
ε κεντρικό θέµα της διαπραγµάτευσης µε τους θεσµούς, που πρόκειται  να ξεκινήσει  αυτη την εβδοµάδα, τείνει  να µετατραπεί  το ζήτηµα
των οικογενειακών επιδοµάτων.Η ελληνική πλευρά, βλέποντας τους δανειστές της χώρας αµετακίνητους στην αρχική τους θέση, που είναι
να εξοικονοµηθούν έως 259 εκατ. ευρώ τη διετία 2017 – 2018, ετοιµάζει  την αντιπρότασή της. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, εξετά-

ζεται  το ενδεχόµενο να προταθεί  στους θεσµούς το αντίµετρο των οικογενειακών επιδοµάτων που θεσµοθετήθηκε για το 2019, να τεθεί  εν ισχύ πιο
γρήγορα, δηλαδή το 2018.

Τα χρονοδιαγράµµατα ωστόσο είναι  ασφυκτικά και  οι  θεσµοί  πιέζουν για την τήρησή τους. Αυτό σηµαίνει  ότι  έως τον Νοέµβριο πρέπει  το υπο-
υργείο Εργασίας να θεσµοθετήσει  το νέο σύστηµα οικογενειακών παροχών, έχοντας πραγµατοποιήσει  τις ανάλογες περικοπέςI

Η εύκολη λύση θα ήταν να καταργηθεί  το ένα από τα δύο οικογενειακά επιδόµατα που χορηγούνται  σήµερα και  πιο συγκεκριµένα το Ειδικό
Επίδοµα Πολύτεκνων και  Τρίτεκνων Οικογενειών. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσε αυτόµατα να προκύψει  η εξοικονόµηση δαπάνης που έχει  συµφ-
ωνηθεί . Έτσι  όµως περίπου 230 χιλιάδες οικογένειες µε τρία ή και  περισσότερα παιδιά θα έχαναν έναν πόρο που ανέρχεται  στα 500 ευρώ ανά
τέκνο ετησίως. Για το λόγο αυτό, το υπουργείο Εργασίας επιδιώκει  να πείσει  τους Θεσµούς να δεχτούν ώστε το αντίµετρο για τα οικογενειακά επιδό-
µατα, αντί  για το 2019, να εφαρµοστεί  ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 2018. Ας δούµε τι  περιλαµβάνει  το συγκεκριµένο αντίµετρο που βελτιώνει
σηµαντικά τη βοήθεια που παρέχεται  µέσω του Ενιαίου Επιδόµατος Στήριξης Τέκνων:

Το κόστος εφαρµογής για το αντίµετρο θα ανέλθει  στα 260 εκατ. ευρώ. Για το πρώτο παιδί  από 40 ευρώ το µήνα (480 ευρώ τον χρόνο) το επίδο-
µα ανέρχεται  στα 60 ευρώ το µήνα ή αύξηση 50% (720 ευρώ τον χρόνο). Για το δεύτερο παιδί  το οικογενειακό επίδοµα από τα 54 ευρώ το µήνα (648
ευρώ τον χρόνο) αυξάνεται  κατά 85% και  φτάνει  στα 100 ευρώ το µήνα (1.200 ευρώ τον χρόνο). Για το τρίτο παιδί  από τα 26 ευρώ το µήνα (312 ευρώ
τον χρόνο) αυξάνεται  κατά 188% στα 75 ευρώ το µήνα (900 ευρώ τον χρόνο). Τα εισοδηµατικά κριτήρια που τίθενται  είναι  6.000 ευρώ για οικογένεια
µε ένα παιδί , 12.000 ευρώ για οικογένειες µε δύο παιδιά και  18.000 ευρώ για οικογένειες µε τρία παιδιά.

Το υπουργείο Εργασίας θα προτιµούσε η περικοπή των κεφαλαίων για προνοιακές παροχές να εξισορροπηθεί  από την εφαρµογή του
αντίστοιχου αντίµετρου. Έτσι , θα απέφευγε να προκαλέσει  ανατροπή στους προϋπολογισµούς δεκάδων χιλιάδων πολύτεκνων οικογενειών και
φυσικά να γλιτώσει  από την ανάλογη κριτική. Για να συµβεί  όµως κάτι  τέτοιο θα πρέπει  οι  Θεσµοί  να δεχτούν ότι  η µείωση στις προνοιακές παρ-
οχές θα προκύψει  από την αντίστοιχη µείωση στις καταναλωτικές δαπάνες όλων των υπουργείων.

∆ιαψεύδει η ΕΛ.ΑΣ.
το βιασµό ανήλικης έξω από

σχολείο στις Αχαρνές

Σε διάψευση δηµοσιεµάτων  που αν έφεραν  πως µια
αν ήλικη βιάστηκε έξω από δηµοτικό σχ ολείο της

περιοχ ής των  Αχ αρν ών  προχ ώρησε η Ελλην ική
Αστυν οµία, θέλον τας ν α προλάβει τη διάδοση της
είδησης στα µέσα κοιν ων ικής δικτύωσης.
«Με αφορµή αν άρτηση σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο
και µέσα κοιν ων ικής δικτύωσης, που επικαλείται βια-
σµό αν ήλικης έξω από ∆ηµοτικό Σχ ολείο των  Αχ α-
ρν ών , αν ακοιν ών εται ότι καν έν α τέτοιο περιστατικό
δεν  έχ ει καταγγελθεί σε αστυν οµικές Υπηρεσίες» αν α-
φέρει η αν ακοίν ωση της Γεν ικής Αστυν οµικής ∆ιεύθυ-
ν σης Αττικής.

Ο  άν δρας που στοχ οποιήθηκε µέσω  Facebook
εν ηµερώθηκε για το συµβάν  και κατέθεσε µήν υση κατά
των  διαχ ειριστών  της σελίδας οι οποίοι τώρα θα κληθ-
ούν  ν α λογοδοτήσουν  στην  δικαιοσύν η για την  ψευδή
είδηση που στιγµάτισε έν αν   αθώο πολίτη.
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Τα Σωµατεία και οι Φορείς των ∆ήµων Αχαρνών και
Φυλής που υπογράφουµε το παρόν κείµενο διεκ-
δικούµε τώρα να παρθούν µέτρα για την απαρά-

δεκτη κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στα σχολεία της
περιοχής µας µε ευθύνη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ
που συνεχίζει και σε αυτό τον τοµέα από εκεί που σταµάτ-
ησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις της Ν∆ και του
ΠΑΣΟΚ.  

Τεράστιες ευθύνες έχουν διαχρονικά οι ∆ηµοτικές και
Περιφερειακές Αρχές που στηρίχτηκαν ανοιχτά ή συγκαλ-
υµµένα από τα κόµµατα που κυβέρνησαν.  

Η εγκληµατικότητα που αναπτύχθηκε και οξύνθηκε τα
τελευταία χρόνια στην περιοχή µας δεν είναι τυχαία και
κάνει την κατάσταση στα σχολεία ακόµα πιο εκρηκτική.
Είναι συγκεκριµένη επιλογή των κυβερνήσεων για να
συγκεντρωθεί και να γκετοποιηθεί µακριά από το κέντρο
της Αθήνας, σε περιοχές που ζουν φτωχά λαϊκά στρώµατα
(Μενίδι, Φυλή, Ασπρόπυργος) µε στόχο να την ελέγχουν
και να την αξιοποιούν.  

Στην περιοχή µας, ζουν κατοικούν και δουλεύουν χιλιά-
δες µεροκαµατιάρηδες, φτωχά λαϊκά στρώµατα, άνεργοι
που τα τελευταία χρόνια εξαιτίας αυτών των πολιτικών
γνώρισαν νέο χτύπηµα στο εισόδηµα και στα δικαιώµατά
τους. Ειδικά η ακραία φτώχεια και εξαθλίωση οδηγεί τµήµα
του λαού στο περιθώριο και το κάνουν εύκολη λεία των διά-
φορων κυκλωµάτων.

Η έλλειψη χώρων άθλησης και πολιτισµού, η παντε-
λής έλλειψη αντιπληµµυρικής – αντισεισµικής και
αντιπυρικής προστασίας, το υποβαθµισµένο δίκτυο
συγκοινωνιών, η υγειονοµική βόµβα της χωµατερής
εντείνουν περισσότερο τα χαρακτηριστικά γκετο-
ποίησης της περιοχής µας.   

Όλα τα παραπάνω θεωρούµε ότι παίζουν σηµαντικό
ρόλο και αντικειµενικά αποτελούν έδαφος για τη δράση διά-
φορων εγκληµατικών κυκλωµάτων µε χαρακτηριστικό αυτό
της διακίνησης των ναρκωτικών που έχουν επίκεντρο την
περιοχή µας. Αν σε αυτά, δεν υπάρξουν µέτρα και λύσεις
τότε το πρόβληµα θα έρχεται και θα επανέρχεται όσες
αστυνοµικές εκκαθαρίσεις και εκκενώσεις κι αν διεξαχθούν.

∆ηλώνουµε προς όλες τις κατευθύνσεις πως :

∆εν ανεχόµαστε την υποβάθµιση της ζωής και της µόρ-
φωσης των παιδιών µας.

∆εν ανεχόµαστε την άθλια προπαγάνδα της Κυβέρν-
ησης και του Υπουργείου που µιλάει για «επιστροφή στην
κανονικότητα» και για µηδαµινές ελλείψεις στα σχολεία.
Που τολµάει να µιλάει για «δίκαιη ανάπτυξη», η οποία
στηρίζεται στη φτώχεια, την µεγάλη ανεργία, τους µισθούς
πείνας, στις εργασιακές σχέσεις λάστιχο την υποβάθµιση
των µορφωτικών δικαιωµάτων των παιδιών µας, δηλαδή

µια «δίκαιη ανάπτυξη» που δεν µπορεί να υπάρξει σε ένα
άδικο σύστηµα. ∆εν ανεχόµαστε τη µοιρολατρία και το
συµβιβασµό που καλλιεργούν διάφορες δυνάµεις µέσα
στον εργατικό – λαϊκό κόσµο της περιοχής µας και στόχο
έχουν να τον απογοητεύσουν και να τον αδρανοποιήσουν. 

∆ιεκδικούµε τα αυτονόητα:
• Να καλυφθούν τώρα τα κενά σε εκπαιδευτικούς.

Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων και  ιδιαίτερα στα Τµήµατα
Ένταξης, Τµήµατα Υποδοχής  και στην παράλληλη στήρ-
ιξη.  Στο ∆ήµο Αχαρνών λειτουργούν µόνο 4 Τµήµατα Υπο-
δοχής σε δηµοτικά σχολεία, ενώ οι ανάγκες λόγω της ιδιαι-
τερότητας του µαθητικού πληθυσµού είναι αρκετά περισ-
σότερες.  Στην β’ Ανατολική Αττική δεν λειτουργούν 11 Τµή-
µατα Ένταξης σε ∆ηµοτικά και 1 σε Νηπιαγωγείο, ενώ
έχουν ικανοποιηθεί µόνο 9 παράλληλες στηρίξεις από τις
58 εγκεκριµένες, µε τον κύριο όγκο αυτών να αφορά στα
σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών. 

• Να λειτουργήσει τώρα η ενισχυτική διδασκαλία
και τα ολοήµερα σχολεία, όπως στα 60- 12ο, 16ο,  180,
23ο ∆ηµοτικά Σχολεία Αχαρνών, καθώς η µη λειτουργία
φορτώνει µε νέα οικονοµικά βάρη και ταλαιπωρία τους
εργαζόµενους και άνεργους γονείς. Αντίστοιχα και στα σχο-
λεία του ∆ήµου Φυλής.

• Να σταµατήσει το σχολείο να είναι εξεταστικό κέν-
τρο. Αντί να µορφώνει και να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά µας,
τα εξαντλεί σε ένα απίστευτο µαραθώνιο (σχολείο – σπίτι –
φροντιστήριο) και την ίδια στιγµή αναγκάζει τους γονείς να
χρυσοπληρώνουν για τη µόρφωση των παιδιών τους.

• Να λυθούν τώρα τα µεγάλα κτιριακά προβλήµατα
που υπάρχουν σε δεκάδες σχολεία της περιοχής, καθώς
ακόµα υπάρχουν σχολεία που χρησιµοποιούν αίθουσες
προκάτ και κοντέινερ, που χρειάζονται επισκευές και
βάζουν νερά µε την πρώτη βροχή, που στεγάζονται σε
χώρους, όπου λειτουργούσαν µαγαζιά (3ο και 21ο Νηπια-
γωγεία Αχαρνών) που δεν διαθέτουν ασφαλές προαύλιο
για να παίξουν και να αθληθούν οι µαθητές, που δεν έχουν
αίθουσες εκδηλώσεων, που το χειµώνα το µάθηµα γίνεται
µαρτύριο από την έλλειψη θέρµανσης.

Στο ∆ήµο Αχαρνών σε προκάτ κάνουν µάθηµα τα εξής
∆ηµοτικά σχολεία: 1o, 9ο, 18ο, 19ο, 21o, 240 και το ∆ηµ.
Σχ. Βαρυµπόµπης, καθώς και τα 4ο, 20ο, 22ο, 24ο, 35ο
Νηπιαγωγεία.

Εκρηκτική είναι η κατάσταση και στα σχολεία του δήµου
Φυλής. Ουσιαστικά µιλάµε για σχολεία - µαµούθ, µε
πληθώρα µαθητών που έχουν ξεπεράσει τον αρχικό σχε-
διασµό της κάθε σχολικής µονάδας, µε πρόσθετα τµήµατα,
στην ουσία καταργώντας αίθουσες εκδηλώσεων, γυµνα-
στικής, ειδικοτήτων, λειτουργώντας ακόµα και σε ακατάλ-
ληλους χώρους (υπόγεια, αποθήκες, καυστήρες, αίθουσα
µέσα σε άλλη αίθουσα), µέσα σε κοντέινερ, ελαττώνοντας
σηµαντικά προαύλιους χώρους, π.χ. 3ο, 4ο, 6ο, 9ο, 10ο
∆ηµοτικά Σχολεία, 2ο Νηπιαγωγείο, παιδικός σταθµός Αγ.
Νικολάου κλπ.

• Τώρα να παρθούν µέτρα για την προστασία των
σχολείων, µε µόνιµους  σχολικούς φύλακες σε 24ωρη
βάση, µε επαρκή φωτισµό και άλλα απαραίτητα µέτρα.

• Να γίνει τώρα αντισεισµικός έλεγχος στα σχολεία
της περιοχής µας µε ευθύνη του κράτους πχ µικροζωνικές
µελέτες κλπ (πράγµα που δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα) και
να παρθούν άµεσα µέτρα για σχολεία – ακατάλληλα από
παλαιότερες σεισµικές δονήσεις, για παράδειγµα το κτίριο
που στεγάζεται το 3ο Ενιαίο Λύκειο Άνω Λιοσίων (µε 5 αίθ-
ουσες προκατ) έχει κριθεί ακατάλληλο από το σεισµό του
1999.

• Να γίνουν τώρα αντιπληµµυρικά έργα στην περ-
ιοχή γιατί πνιγόµαστε µε την πρώτη βροχή και πολλές
φορές µπαίνει σε κίνδυνο ακόµα και η ζωή µαθητών.

• Άµεση στελέχωση των µονάδων ΠΕ∆Υ µε όλες τις
ειδικότητες, µε πρόσληψη µόνιµου ιατρικού και νοσηλευτι-
κού προσωπικού. Να φτιαχτεί ειδικό παιδιατρικό τµήµα σε
άµεση σύνδεση µε τις σχολικές µονάδες

• Αναβάθµιση του συγκοινωνιακού δικτύου µε δωρ-
εάν µετακίνηση των µαθητών. Ιδιαίτερα πύκνωση δροµο-
λογίων από και προς τα σχολεία της περιοχής.

• Τώρα να κατασκευαστούν σύγχρονες δηµόσιες
υποδοµές αθλητισµού και πολιτισµού που στην περιοχή
είναι ανύπαρκτες, ∆ωρεάν πρόσβαση σε αυτές  του λαού
και της νεολαίας της περιοχής και φυσικά των µαθητών.  

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Αν. Αττικής «ο
Σωκράτης»

Σύλλογος Εµποροϋπαλλήλων (παράρτηµα
Μενιδίου – Φυλής)

Σωµατείο Επισιτισµού – Τουρισµού (Παράρτηµα
∆υτικής Αθήνας)

Συνδικάτο Οικοδόµων (παράρτηµα Μενιδίου –
Φυλής)

Σύλλογος Γυναικών Αχαρνών (ΟΓΕ)
Σύλλογος Γυναικών Άνω Λιοσίων (ΟΓΕ)
Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου (ΟΓΕ)
Ένωση ΕΒΕ Άνω Λιοσίων- Ζεφυρίου
Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αχαρνών
Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Άνω Λιοσίων – Ζεφ-

υρίου – Καµατερού

«Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών» προσέφερε δωρεάν 
δερµατολογικές εξετάσεις στα µέλη του 2ου ΚΑΠΗ

«Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών», σε συνεργασία µε την Επιστηµονική Οµάδα
του διακεκριµένου ∆ερµατολόγου ∆ρ. Οικονόµου, πραγµατοποίησε δωρεάν δερ-
µατολογικές εξετάσεις στα µέλη του 2ου ΚΑΠΗ.

Το πρόγραµµα εξετάσεων, θα συνεχιστεί  σε όλα τα κεντρικά ΚΑΠΗ της
πόλης µας, έως το τέλος Οκτωβρίου.

Ο Προέδρος της ∆ΗΦΑ Γιώργος ∆ασκαλάκης, µεταφέροντας τον χαιρετισµό του
∆ηµάρχου της πόλης Γιάννη Κασσαβού, αφού ευχαρίστησε τον ∆ρ. Οικονόµου
για την συµµετοχή του, αλλά και τους συνεργάτες του στην ∆ηµοτική Φροντίδα,
τόνισε ότι ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ΗΦΑ, στέκονται αρωγοί απέναντι στις ανάγ-

κες των µελών των ΚΑΠΗ, και τέτοιες δράσεις, θα συνεχιστούν για όλη την χρο-
νιά.

ΥΥΠΠΟΟΜΜΝΝΗΗΜΜΑΑ  ΣΣωωµµααττεείίωωνν,,  ΦΦοορρέέωωνν  κκααιι  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν
ααππόό  ττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς  ΑΑχχααρρννώώνν  κκααιι  ΦΦυυλλήήςς  

ππρροοςς  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΠΠααιιδδεείίααςς
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ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
«Μελέτη Βελτίωσης της Αστικής Κινητικότητας µέσω Μικρής Κλίµακας Έργων στην ∆.Ε. Μαγούλας»

Αύριο  17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα  20:00 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, θα συνεδριάσει
η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για

να  λ΄άβει αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης:                                                                                        

1. Εκδίκαση ένστασης της εταιρείας « Α.ΜΟΡΦΑΣ
Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-» για τον ανοικτό διαγωνι-
σµό µε τίτλο: « Kατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα».

2. Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 3/13-10-17 πρακτι-
κού της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνι-
σµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών , περί ανάδειξ-
ης προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής
ανταγωνιστικής διαδικασίας ( διαπραγµάτευσης) µε τίτλο «
Προµήθεια Σκούπας – Αναρροφητικό Σάρωθρο 5-6m3». 

3. Έγκριση παράτασης προθεσµίας του συνολικού
χρόνου της σύµβασης « Μελέτης Βελτίωσης της Αστικής
Κινητικότητας µέσω Μικρής Κλίµακας Έργων στην ∆.Ε.
Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας».

4. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για την « Προµήθ-
εια επίπλων γραφείων – σκευών – καρέκλες – καναπέδες
κλπ.  – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
28.921,76 €.

5. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του

∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για τις « Υπηρεσίες
Φύλαξης ∆ηµοτικών Κτιρίων
& Λοιπών ∆ηµοτικών Εγκατα-
στάσεων ∆.Ε. Μαγούλας  –
έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 24.775,20
€.

6. Λήψη απόφασης για
την υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονο-
µικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης
ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάν-
ης για « Λοιπές συνδροµές – συνδροµές INTERNET (
SITE ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ)  – έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 1.860,00 €.

7. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για « Αγορά ύδα-
τος για ύδρευση ∆.Ε. Μαγούλας – έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 7.092,08 €-.

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση
των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδο-
τικού διαγωνισµού « ∆απάνη για υπηρεσίες φύλαξης
δηµοτικών κτιρίων & λοιπών δηµοτικών εγκαταστάσεων

∆.Ε. Μαγούλας».
9. Έγκριση τεχνικών

προδιαγραφών & κατάρτιση
των όρων διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισµού «
Προµήθεια επίπλων γραφ-
είων – σκευών – καρέκλες –
καναπέδες κλπ».

10. Ανατροπή πίστωσης
ποσού 60.000,00 € δεσµε-
υµένης µε την υπ.αριθµ.
282/2017 απόφαση της Οικο-
νοµικής Επιτροπής  για ποσό

25.000,00 € , λόγω σύναψης χαµηλότερης σύµβασης. 
11. Ανατροπή πίστωσης ποσού 121.600,00 € δεσµε-

υµένης µε την υπ.αριθµ. 3/2017 απόφαση της Οικονοµι-
κής Επιτροπής για ποσό 30.000,00 € , λόγω αναµόρφω-
σης προϋπολογισµού.

12. Ανατροπή πίστωσης ποσού 100.000,00 € δεσµε-
υµένης µε την υπ.αριθµ. 3/2017 απόφαση της Οικονοµι-
κής Επιτροπής για ποσό 30.000,00 € , λόγω αναµόρφω-
σης προϋπολογισµού.

13. Ανατροπή πίστωσης ποσού 30.000,00 € δεσµε-
υµένης µε την υπ.αριθµ. 3/2017 απόφαση της Οικονοµι-
κής Επιτροπής για ποσό 10.000,00 € , λόγω αναµόρφω-
σης προϋπολογισµού.

14. Συµπλήρωση της υπ.αριθµ. 446/17 προηγούµεν-
ης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

«Ζωγραφίζοντας µε τα παιδιά στο Μπαγκλαντές»
Εκδήλωση – διάλεξη µε την εικαστικό Μαρίβα Ζαχάρωφ την Τετάρτη στις 18 Οκτωβρίου
2017 στην ισόγεια αίθουσα «Το Στέκι µας» του Πολιτιστικού Κέντρου 

Τ ο τµήµα Πολιτισµού του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας σε συνεργασία µε το Σύλλογο Εθε-
λοντών Θριασίου Πεδίου, παρουσιάζει εκδήλωση – διάλεξη µε την εικαστικό Μαρίβα Ζαχάρωφ την
Τετάρτη στις 18 Οκτωβρίου 2017 στην ισόγεια αίθουσα «Το Στέκι µας» του Πολιτιστικού Κέντρου

επί των οδών Κίµωνος 11 και Παγκάλου (πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου) και ώρα 17:30. 
Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι  «Ζωγραφίζοντας µε τα παιδιά στο Μπαγκλαντές». Η Μαρίζα Ζαχάρωφ,

εικαστικός διεθνώς βραβευµένη και παιδαγωγός θα αναφερθεί µε την βοήθεια φωτογραφικού υλικού
στην εµπειρία της, από το µακρινό της ταξίδι στο Μπαγκλαντές. Εκεί αποκλειστικά µε εθελοντική εργασία

δούλεψε µε 80 παιδία ηλικίας 5-12 ετών, κάνοντας
εργαστήρια ζωγραφικής, µε στόχο να χτίσει σχέσεις
αγάπης και σεβασµού µέσα από την δηµιουργική δια-
δικασία τη τέχνης.
Πρόκειται για την ελεύθερη έκφραση των παιδιών,

όπως αυτή εξελίσσεται ηλικιακά χωρίς στεγανά και
επιρροές.

Αποτελεί ένα µάθηµα στην ∆ύση  στην Ανατολή µε
κύριο άξονα τα παιδιά και τον τρόπο που βιώνουν ανά
τον κόσµο.

Η διάλεξη απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς όλων
των βαθµίδων και δόθηκε στα πλαίσια  του ετήσιου
Πανελλαδικού Συνεδρίου Εικαστικών Εκπαιδευτικών. 



Ο∆ήµος Χαϊδαρίου έχει εκπονήσει, εδώ
και έξι µήνες, σχέδιο δεντροφύτευσης
φυτεύοντας νέα πεύκα, µε µοναδικό

στόχο να ανανεωθεί για άλλα 100 χρόνια το
πράσινο της πόλης µας, να µη χαθεί το πεύκο
ως χαρακτηριστικό της περιοχής. 

Όλες, οι δεντροφυτεύεις πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους κανονι-
σµούς και την επίβλεψη Γεωπόνου του ∆ήµου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ∆ήµος υπογραµµίζον-
ται τα ακόλουθα: 

‘’Η πάροδος του χρόνου όσο και η ανάπτυξη και αλλα-
γή του αστικού ιστού έχουν επιδράσει σοβαρά στην ανά-
πτυξη των πεύκων. Σήµερα, τα πεύκα είναι ηλικίας πολ-
λών δεκαετιών, αρκετά µάλιστα χαρακτηρίζονται υπέργ-
ηρα από τους γεωπόνους της δασικής υπηρεσίας. Άλλα,
έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα διότι όταν φυτεύτηκαν
δεν προβλέφθηκε ο αναγκαίος χώρος σε έκταση και
βάθος που χρειάζονται για να αναπτυχθούν σωστά.
Αποτέλεσµα, είναι πολλά από τα δέντρα στον πεζόδρο-
µο της Καραϊσκάκη, να έχουν µεγαλώσει αρκετά και οι
επιφανειακές ρίζες τους, λόγο µικρού βάθους χώµατος,
να µην συγκρατούν το βάρος τους και αυτό να τα καθι-
στά επικίνδυνα.

Αρκετές φορές στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την Επιτρ-
οπή Ποιότητας Ζωής έχει γίνει συζήτηση για τις κοπές
δέντρων µε γνώµονα πάντα την προστασία του περι-
βάλλοντος αλλά και της ζωής και της περιουσίας των
συνανθρώπων µας. Υπάρχει βέβαια µία µικρή µειοψηφία 

που προσπαθεί να κάνει αντιπολίτευση αδιαφορώντας
για το αν θα θρηνήσουµε ανθρώπινες ζωές. Όταν κόβον-
ται ή κλαδεύονται άρρωστα και επικίνδυνα δέντρα (µόνο
έπειτα από εγκρίσεις της ∆ασικής Υπηρεσίας και των
γεωπόνων) µας κατηγορούν γι’ αυτό. Όταν όµως πέσει
κάποιο δέντρο, πάλι µας κατηγορούν γιατί δεν το κόψα-
µε. ∆ηλαδή, παραλογισµός!!!

Βέβαια όσα επικοινωνιακά τρικ και αν χρησιµοποιούν
όλοι οι Χαϊδαριώτες γνωρίζουν:

Ποιος άφησε να κοπούν πέντε χιλιάδες πεύκα στο στρ-
ατόπεδο και ποιος επέτρεψε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ να ξεχε-
ρσώσει ολόκληρο δάσος στην περιοχή της Αφαίας και
του ∆αφνιού!!!

ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ∆ΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 6ΜΗΝΟΥ

Το τελευταίο 6µηνο έχουν πραγµατοποιηθεί εκατοντά-
δες φυτεύσεις δέντρων, θάµνων και λουλουδιών στις
περιοχές: επί των οδών Ανεξαρτησίας, Πλουτάρχου,
Αιγαίος, Μαραθώνος, στο 10ο ∆ηµοτικό, στο ∆ηµαρχείο,
στο 1ο Γυµνάσιο, στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη και στην
Αγία Γρηγορούσα

Έχουν παραγγελθεί και αναµένεται παραλαβή 725
δέντρων, θάµνων και λουλουδιών, ενώ είναι έτοιµα προς
φύτευση άλλοι 50 θάµνοι και 27 δέντρα για το επόµενο
διάστηµα.

Πριν λίγες ηµέρες ολοκληρώθηκε δενδροφύτευση 28
Πεύκων στον πεζόδροµο της Καραϊσκάκη και προγραµ-
µατίζεται ηµέρα δεντροφύτευσης µε τη συµµετοχή Πολι-
τιστικών Συλλόγων, αθλητικών σωµατείων, άλλων
µαζικών φορέων και Σχολείων της πόλης µας’’.

6-θριάσιο ∆ευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
WOMENS UNION OF GREECE
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ)

Οι γυναίκες και οι νέοι του ∆ήµου 
Αχαρνών,  εξέφρασαν απόλυτα την 
απαίτησή τους για ποιότητα ζωής 

Οι γυναίκες και οι νέοι του ∆ήµου Αχαρνών,
έτσι όπως καταγράφηκε στις έρευνες που
οργάνωσε και πραγµατοποίησε  το παράρτ-

ηµα Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, εξέφ-
ρασαν απόλυτα (µε τις απαντήσεις τους) την
απαίτησή τους για ποιότητα ζωής. 

Πρόκειται για τις έρευνες « Γυναίκα και κατανάλω-
ση» και «Η εποχή της Σκέψης: Νέοι, Κοινωνία και
Εκπαίδευση στη Πόλη των Αχαρνών», την ευθύνη
των οποίων είχαν η Ματίνα Λέτσα, ∆ηµοσιογράφος
και η Αναστασία Παµουκτσόγλου, διδάκτωρ Κοινω-
νιολογίας της εκπαίδευσης, π. Πάρεδρος Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου. 

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει η
Ελλάδα, το ζητούµενο για ένα µεγάλο µέρος της νεο-
λαίας των Αχαρνών, είναι η διαφύλαξη, η µελέτη, η
προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής  Παιδείας και
των αξίων που απορρέουν από αυτήν.

Οι Γυναίκες – µητέρες στη πόλη των Αχαρνών
θέτουν υπεράνω όλων την ευηµερία της οικογένειάς
και των παιδιών τους καθώς οι απαντήσεις τους
αναδεικνύουν τις βαθιές αλλαγές στις αντιλήψεις της
σε σηµαντικά θέµατα, γύρω από τις αγορές στα
βασικά είδη του νοικοκυριού της και τις εναλλακτικές
πρακτικές τις οποίες επιλέγουν για να επιβιώσουν
αυτή τη περίοδο της οικονοµικής κρίσης, που δεν
µπορούν συγκρίνουν µε παλαιότερες εποχές. 

∆ΙΜΗΝΟ ∆ΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ
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ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  έέκκτταακκττοουυ  
εεµµββοολλιιαασσµµοούύ  

σσττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  
µε αφορµή την επιδηµική 

έξαρση της Ιλαράς

Στη διενέργεια προγράµµατος ελέγχου εµβο-
λιαστικής κάλυψης, κλινικής εξέτασης και
εµβολιασµού κατά περίπτωση σε παιδιά

ευπαθών κοινωνικών οµάδων, προχώρησε η Περιφέρ-
εια Αττικής, µετά την επιδηµική έξαρση της ιλαράς στη
χώρα µας και τη διάθεση εµβολίων από το Υπουργείο
Υγείας.

Συγκεκριµένα, δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των
κρουσµάτων αφορά ανεµβολίαστα παιδιά ευπαθών
κοινωνικών οµάδων, η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας υλοποίησε το συγκε-
κριµένο πρόγραµµα σε δοµές φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων προσφύγων, δοµές φιλοξενίας ανήλικων παι-
διών, στο 28ο δηµοτικό σχολείο της περιοχής καταυλι-
σµού Καποτά, στο Κέντρο Στήριξης Οικογενειών, κ.α.
Ειδικότερα, µε τη συγκεκριµένη παρέµβαση ελέγχθηκε
η εµβολιαστική κάλυψη 500 παιδιών και χορηγήθηκαν
συνολικά 350 δόσεις εµβολίων.

Τέλος, η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Αττικής ενηµερώνει
ότι στο ιατρείο εµβολιασµών στη Λ. Αλεξάνδρας 196,
στην Αθήνα, πραγµατοποιείται έλεγχος εµβολιαστικής
κάλυψης και κατά περίπτωση εµβολιασµός ανηλίκων -
ενηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες πληθυ-
σµού, κάθε ∆ευτέρα από τις 9.00 έως τις 13.00 και τις
υπόλοιπες εργάσιµες ηµέρες, τις ίδιες ώρες, κατόπιν
ραντεβού (τηλ.: 213-1600381, 213-1600382, 213-
1600385).

ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ΑΑΚΚΣΣΙΙΑΑ::  22,,33  εεκκ..  €€  σσεε  ∆∆ήήµµοουυςς
γγιιαα  ττηηνν  εεξξόόφφλληησσηη  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν

ΟΟΥπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης,
ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού ποσού
2.320.873,60 ευρώ στους ∆ήµους της Χώρας

που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά
και µόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους, που
προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές
πληρωµής, που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως
31/7/2017, µε χρέωση του λογαριασµού του Υπουργείου
Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
∆ήµων», στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αυτοδιοίκηση
Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).
Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούµενοι ∆ήµοι και οι σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφλ-
ηση των συγκεκριµένων υποχρεώσεων, ορίζεται στην υπ’ αριθµ. 30307/11-09-2017 απόφαση του Υπουργού.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΈΈµµππρραακκττηη  ηη  σσττήήρριιξξηη  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ  σσττοο  33οο  ΦΦθθιιννοοππωωρριιννόό  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  
ΧΧεειιρροοπποοίίηηττωωνν  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΝΝέέωωνν  ΦΦυυλλήήςς

Εκατοντάδες θετικά σχόλια απέσπασε το 3ο Φεστιβάλ Χειροποίητων
Προϊόντων του Συλλόγου Νέων Φυλής, αποτελούµεν ο από 32 εκθέ-
τες,µέλη και κατοίκους του ∆ήµου Φυλής , το οποίο διοργαν ώθηκε την

Κυριακή 8/10 στη πλατεία ∆ηµαρχείου-Άν ω Λιόσια, µε την  ευγεν ική στήρ-
ιξη του ∆ήµου Φυλής και του ΝΠ∆∆ Πολιτισµού και Αθλητισµού ''η Πάρν -
ηθα''. Ο Σύλλογος σε αν ακοίν ωσή του αν αφέρει τα παρακάτω: 
Προχ ωρήσαµε στη συγκέν τρωση φαρµάκων  σε συν εργασία µε τον  Ερυθ-

ρό Σταυρό και την  προϊσταµέν η κ.Αριστέα Πλακίδα η οποία στάθηκε
έµπρακτα στο πλευρό µας καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και δήλωσε
πως βρίσκεται κον τά µας για ακόµα περισσότερες δράσεις. Βραβεύσαµε
τον  Χρυσό Ολυµπιον ίκη Πάλης στη φετιν ή Ολυµπιάδα Κωφών  της Σαµ-
ψούν τας, Αλέξαν δρο Παπαδάτο,τον  Πρωταθλητή Μιχ άλη Ιωσηφίδη που φέτος κατέκτησε την  5η θέση στο Παγ-
κόσµιο Πρωτάθληµα Εφήβων  στη Φιν λαν δία και φυσικά τον  πρωτεργάτη όλων  αυτών  των  επιτυχ ιών  της πάλης-
προπον ητή,Νίκο Αποστόλου που µας γέµισαν  περηφάν εια.
Τέλος, διοργαν ώσαµε αν οιχ τά παιχ ν ίδια-αθλοπαιδεία για τους µικρούς φίλους.  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,µέλη της

τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων  και συλλόγων , εκατον τάδες δηµότες αγκάλιασαν  για µια ακόµη φορά
το Φεστιβάλ µας.  Θα θέλαµε ν α ευχ αριστήσουµε όλους εσάς που αποδεχ θήκατε τη πρόσκλησή µας και βρεθή-
κατε κον τά µας, κάν ον τας το Φεστιβάλ µας ΘΕΣΜΟ για τον  ∆ήµο Φυλής και το ΝΠ∆∆ Πολιτισµού και Αθλητισµού
∆ήµου Φυλής ''η Πάρν ηθα'' για τη στήριξη.
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Με την κατάθεση την προηγούµενη Πέµπτη της
αίτησης υπαγωγής των Ελληνικών Ναυπηγείων
Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) σε καθεστώς ειδικής διαχείρι-

σης επιταχύνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να προχωρή-
σει στην εκποίησή τους.

Οι σχετικές πρωτοβουλίες µε επισπεύδον το υπουργείο
Οικονοµίας αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
υποχρέωσης του ελληνικού ∆ηµοσίου να ανακτήσει κρατικές
επιδοτήσεις που δόθηκαν την περίοδο 1997-2002 αλλά και να
ανακάµψει η ελληνική ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη. Η προσπάθεια υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρ-
ισης έχει, άλλωστε, προαναγγελθεί από τον αρµόδιο υφυπο-
υργό Οικονοµίας Στέργιο Πιτσιόρλα από καιρό. Οµως απαι-
τήθηκε αναµονή (είχαν γίνει ασφαλιστικά µέτρα) µέχρι την
έκδοση, πριν από λίγες ηµέρες, απόφασης του ∆ιεθνούς
Εµπορικού Επιµελητηρίου (ΙCC) για άλλη αξίωση της µετόχου
των ΕΝΑΕ, Privinvest, η οποία επιχειρείται να εκδιωχθεί από
τον Σκαραµαγκά. Μετά την άρση αυτής της εκκρεµότητας το
ελληνικό ∆ηµόσιο προχώρησε στην κατάθεση της αίτησης 

ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία και
θα συζητηθεί λίγο µετά τα µέσα Νοεµβρίου, ενώ η έκδοση ανα-
µένεται ένα µήνα µετά. Από κοινού µε το ∆ηµόσιο προσυπο-
γράφει και η πιστώτρια Τράπεζα Πειραιώς υπερκαλύπτοντας
µαζί το απαιτούµενο όριο του 40% των πιστωτών που προβ-
λέπει ο νόµος 4307/2014.

Σύµφωνα µε την αίτηση, το ∆ηµόσιο αξιώνει την τοποθέτηση
διαχειριστή για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων των
ναυπηγείων ώστε να ανακτήσει απαιτήσεις ύψους 665 εκα-
τοµµυρίων ευρώ, που προκύπτουν από το ποσό που έχει χαρ-
ακτηρίσει κρατικές ενισχύσεις η Ε.Ε. συν τις προσαυξήσεις.
Αλλα περίπου 25 εκατοµµύρια ευρώ απαιτεί η Πειραιώς, ενώ
οι εργαζόµενοι που δεν συνυπογράφουν την αίτηση φέρονται
να έχουν απαιτήσεις ύψους 176,9 εκατοµµυρίων.

Οσον αφορά τον υποχρεωτικό διαχωρισµό εµπορικού και
στρατιωτικού σκέλους των ΕΝΑΕ (το στρατιωτικό σκέλος δεν
µπορεί παρά να πουληθεί σε ευρωπαϊκό όµιλο), θα γίνει στο
επόµενο στάδιο, αυτό των διεθνών διαγωνισµών, αναφέρουν
στην «Κ» άριστα ενηµερωµένες για την υπόθεση νοµικές 

πηγές.Η κατάθεση της αίτησης αναµένεται να πυροδοτήσει
άµεσα νοµικές ενέργειες των µέτοχων της ΕΝΑΕ που ήδη,
σύµφωνα µε πληροφορίες, ζητούν από τη διεθνή διαιτησία
(ΙCC) να «παγώσει» τη διαδικασία µέχρι την έκδοση απόφα-
σης για άλλη διεκδίκησή τους από το ελληνικό ∆ηµόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά έχει ενηµερώσει µε
επιστολή της τόσο την Ε.Ε., που είναι γνώστης των σχεδια-
σµών αυτών της κυβέρνησης και φέρεται µάλιστα να πιέζει για
ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκτησης, όσο και το
ΙCC.

Εφόσον το Μονοµελές Πρωτοδικείο δεχθεί την αίτηση, θα
διορίσει τον προτεινόµενο σε αυτήν ειδικό διαχειριστή, ο οποίος
θα εγκατασταθεί µε τη βοήθεια της δηµόσιας αρχής στη
διοίκηση της επιχείρησης, θα κάνει απογραφή των στοιχείων
της και, όπως προβλέπει ο νόµος, «το συντοµότερο δυνατόν
διενεργεί δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκποίηση
του συνόλου του ενεργητικού ή επί µέρους λειτουργικών συνό-
λων (κλάδων) ή περιουσιακών της στοιχείων εφόσον αυτά δεν
αποτελούν κλάδους».

Υπενθυµίζεται πως στις 3 Οκτωβρίου εκδόθηκε απόφαση
του ICC µε την οποία το ελληνικό ∆ηµόσιο κρίθηκε ότι ευθύνε-
ται έναντι της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. για πάνω
από 200 εκατοµµύρια ευρώ, πλέον περαιτέρω αποζηµιωτικής
ευθύνης που αναγνωρίστηκε ότι υπέχει και τα οποία κατά το
ICC δεν µπορούν να συµψηφιστούν µε τις απαιτήσεις του
∆ηµοσίου.

Κύκλοι της διοίκησης των ΕΝΑΕ που κλήθηκαν από την «Κ»
να σχολιάσουν την ενέργεια του ∆ηµοσίου ανέφεραν ότι «η
ενέργεια αυτή, αν αληθεύει, συνιστά παράβαση ισχύουσας δια-
ταγής του ICC και ράπισµα στο πρόσωπο των εργαζοµένων,
που είδαν επιτέλους ένα µέλλον.

Το ∆ηµόσιο προσφέρει πτώχευση και αβεβαιότητα στους
εργαζοµένους, τη στιγµή µάλιστα που το ίδιο οφείλει στην εται-
ρεία πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ. Εάν η είδηση αληθ-
εύει, θα ήταν ακόµη µία απογοήτευση αλλά όχι έκπληξη. Η
ΕΝΑΕ και οι µέτοχοί της θα κάνουν τα πάντα για να προστα-
τεύσουν την εταιρεία από αυτή την αµείλικτη και βίαιη προ-
σβολή».

ΣΣΣΣττττηηηηνννν    ααααννννττττεεεεππππίίίίθθθθεεεεσσσσηηηη    ττττoooo    ∆∆∆∆ηηηηµµµµόόόόσσσσιιιιοοοο    
γγγγιιιιαααα    ττττοοοονννν    ΣΣΣΣκκκκααααρρρρααααµµµµααααγγγγκκκκάάάά
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ΑΑπποοννοοµµήή  δδεεκκααεεννννέέαα  υυπποοττρροοφφιιώώνν  ααππόό  τταα  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ  
σσεε  δδιιαακκεεκκρριιµµέέννοουυςς  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιδδόόσσεειιςς  ττοουυςς  ΠΠττυυχχιιοούύχχοουυςς  

Γρηγόρης Στεργιούλης: Είµαστε κοντά στη Νέα Γενιά, γιατί πιστεύουµε σε εσάς και στις καινοτόµες ιδέες, οι οποίες θα βοηθήσουν και τις 
Επιχειρήσεις να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις ανάγκες των καιρών, σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον που συνεχώς µεταβάλλεται»

Στα κεντρικά γραφεία του Οµίλου ΕΛ.ΠΕ
πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή το
πρωί η Τελετή Απονοµής των συνολικά

δεκαεννέα Υποτροφιών που χορήγησαν τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε διακεκριµένους για τις
επιδόσεις τους Πτυχιούχους Σπουδαστές, οι οποίοι
θα συνεχίσουν τις Σπουδές τους σε εξειδικευµένα
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα στο Πανεπιστήµιο
Πειραιά, το Πολυτεχνείο Κρήτης και Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τα εν λόγω Μεταπτυχιακά
έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργούν µε τη διαρκή
υποστήριξη και χορηγία του Οµίλου ΕΛ.ΠΕ.

Οι περισσότεροι από τους Πτυχιούχους
προέρχονται από τις χώρες στις οποίες ο Όµιλος
δραστηριοποιείται και βρίσκονται στην Ελλάδα
προκειµένου να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στα κορυφαία
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, ώστε
να αναπτύξουν τις δεξιότητές
τους και να προετοιµαστούν
κατάλληλα για την ένταξή τους
στην αγορά εργασίας.

Η διδασκαλία στα Μεταπτυχια-
κά Προγράµµατα γίνεται στην
Αγγλική γλώσσα, µε την εφαρµο-
γή καινοτόµων µεθόδων που
περιλαµβάνουν σεµιναριακές
συνεδρίες, εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις και ερευνητικές εργασίες
συνδεδεµένες µε τη  Στρατηγική,
το ∆ίκαιο και τα Οικονοµικά της
Ενέργειας, καθώς και τις εξελίξεις
στον τοµέα της έρευνας, παρα-
γωγής & εκµετάλλευσης Υδρογο-
νανθράκων. 

Οι εν λόγω εξειδικευµένες Σπουδές, εντάσσονται
στο συνολικό Πρόγραµµα Υποτροφιών που χορη-
γεί κάθε χρόνο ο Όµιλος ΕΛ.ΠΕ. Αφορούν:

Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) στην Ενέργεια – Στρατηγική, ∆ίκαιο & Οικο-
νοµία του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, µε τίτλο “MSc
in Energy Strategy, Law & Economics”. Αντικείµε-
νο του Προγράµµατος αποτελεί η εκπαίδευση για
την απόκτηση επιστηµονικού υπόβαθρου σε όλο
το φάσµα των ενεργειακών υποθέσεων και στον
τρόπο που ο τοµέας της Ενέργειας εντάσσεται στις
στρατηγικές εξελίξεις του 21ου αιώνα.

Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μηχανικής Πετρελαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης
(Master of Science in Petroleum Engineering).
Στόχος του Προγράµµατος είναι η εκπαίδευση για
την απόκτηση του επιστηµονικού υποβάθρου της
εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων
και της πρακτικής εφαρµογής του στα αντικείµενα
της Μηχανικής Πετρελαίου.

Στο Μεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
(Master in Business Administration) του Οικονοµι-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το Πρόγραµµα δίνει
έµφαση στις εξελίξεις που σχετίζονται µε τις
Επιχειρήσεις του Κλάδου της Ενέργειας και τις
προοπτικές τους.

«Σε όλες τις χώρες της περιοχής όπου έχουµε
δραστηριοποιηθεί διαπιστώσαµε ότι υπάρχει
υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό. Είµαστε
κοντά στη Νέα Γενιά, γιατί πιστεύουµε σε εσάς και
στις καινούργιες, καινοτόµες ιδέες, οι οποίες θα
βοηθήσουν και τις Επιχειρήσεις να ανταποκριθούν
µε επιτυχία στις ανάγκες των καιρών, σε ένα
ασταθές διεθνές περιβάλλον που συνεχώς µετα-
βάλλεται», δήλωσε στο σύντοµο χαιρετισµό του ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Στεργιούλης,
«η συµβολή της ΕΛ.ΠΕ σε αυτά τα εξειδικευµένα
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα, στοχεύει στην παρ-
οχή υψηλού επιπέδου Γνώσεων για τους νέους

επιστήµονες, αλλά και
στη διεύρυνση της επι-
στηµονικής & ερευνητι-
κής συνεργασίας ανά-
µεσα στον Όµιλο, την
Ακαδηµαϊκή Κοινότητα
και το Επιστηµονικό
δυναµικό των Προγρ-
αµµάτων, µε προφανή
οφέλη για τον Όµιλο,
την εθνική Οικονοµία
και την κοινωνία».

Στη σηµαντική και δια-
ρκή υποστήριξη που
παρέχει ο Όµιλος
ΕΛ.ΠΕ στα Μετα-
πτυχιακά Προγράµµα-
τα, αναφέρθηκαν στους
χαιρετισµούς που
απηύθυναν, ο ∆ιευθυ-

ντής του Μεταπτυχιακού στη Μηχανική Πετρελαίου
στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθηγητής Νικόλαος
Πασαδάκης, ο καθηγητής ∆ιεθνών Σχέσεων και
Πρόεδρος του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου του Πειραιά, ∆ρ. Αρι-
στοτέλης Τζιαµπίρης, καθώς και ο καθηγητής
Βασίλης Παπαδάκης από το Τµήµα Οργάνωσης
και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Οι Σπουδαστές συνοδεύονταν από τους CEO ή
Ανώτερα Στελέχη των θυγατρικών του Οµίλου
ΕΛ.ΠΕ σε Κύπρο, Σερβία, Μαυροβούνιο και
ΦΥΡΟΜ.

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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Η θέση µας και  η στάση µας απέ-
ναντι  στην αξι ολόγηση έχει  να κάνει  µε
το περι εχόµενο και  τους σκοπούς που
υπηρετεί . Η αξι ολόγηση που αυτό το
δι άστηµα προωθεί  η κυβέρνηση,
στόχο έχει  να υπηρετήσει  τι ς αντι δρα-
στι κές αλλαγές στο ∆ηµόσι ο, να
ενι σχύσει  το αστι κό κράτος, να το
κάνει  ακόµα πι ο αυταρχι κό, πι ο επι -
τελι κό όπως λένε, στην υπηρεσί α της
καπι ταλι στι κής ανάπτυξης.

∆εν έχει  σκοπό την ι κανοποί ηση των
δι ευρυµένων λαϊ κών αναγκών, την
παροχή ποι οτι κών υπηρεσι ών ή την
εξάλει ψη των αι τι ών που οδηγούν στην
υποβάθµι ση αυτών των υπηρεσι ών.

∆εν εί µαστε γενι κά ενάντι α στην
αξι ολόγηση, αλλά ενάντι α στο συγκε-
κρι µένο περι εχόµενο, στους σκοπούς
και  τι ς επι δι ώξει ς που προωθεί  το
ταξι κό κράτος µέσω αυτής. Ποτέ ως
∆ηµοτι κή Αρχή, δεν συµβι βαστήκαµε
και  πολύ περι σσότερο δεν επι βρα-
βεύσαµε την τεµπελι ά, τη ρεµούλα
και  την κοπάνα. Ποτέ δε δι αµορφώσα-
µε τη θέση που να λέει  ότι  εί µαστε
ενάντι α σε κάθε έλεγχο στα εργασι α-
κά καθήκοντα κάθε υπάλληλου. Όπως
επί σης δεν θεωρούµε ότι  φταί νε οι
εργαζόµενοι  στο δηµόσι ο και  τους
ΟΤΑ γι α τα προβλήµατα της ∆ηµό-
σι ας ∆ι οί κησης.

∆εν παραγνωρί ζουµε ότι  υπάρχουν
προβλήµατα απόδοσης στην εργασί α
κάποι ων δηµοσί ων υπαλλήλων, όµως
γι  αυτά υπάρχει  ο υπαλληλι κός κώδι -
κας εργαζόµενων ∆ηµοσί ου και  ΟΤΑ,
το πει θαρχι κό δί και ο, αλλά και  οι
εσωτερι κοί  κανονι σµοί  των Οργανι -
σµών.

Και  φυσι κά δεν αντι µετωπί ζονται  µε
την αξι ολόγηση που φέρνει  η κυβέρν-
ηση και  που θέλει  ∆ηµόσι α και  Τοπι -
κή ∆ι οί κηση στην υπηρεσί α των
κυρί αρχων πολι τι κών των κυβερνή-
σεων και  του κράτους και  όχι  των
εργαζόµενων και  συναλλασσόµενων
δηµοτών.

Με τη στοχοθεσί α και  την αποτελε-
σµατι κότητα επι χει ρεί ται  η απαξί ω-
ση των υπηρεσι ών µέσω απολύσεων
των «ανεπαρκών» υπαλλήλων που δεν
θα πι άνουν τους στόχους, προκει µέ-
νου οι  στόχοι  του 3ου Μνηµονί ου των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και  των αστι κών κοµ-
µάτων που το ψήφι σαν να πραγµατο-
ποι ηθούν, ώστε όπως αναφέρει  «µε το
νέο πλαί σι ο αξι ολόγησης να εξασφα-
λι στεί  η συνέχει α των µει ώσεων προ-
σωπι κού στο ∆ηµόσι ο µέχρι  το 2019
µε τον κανόνα των µει ώσεων να
συνεχί ζεται  και  µετά αναθεωρούµε-
νος ετησί ως» υπηρετώντας παράλ-
ληλα και  τη θέση του ΣΕΒ γι α
απολύσει ς του 50% των εργαζόµενων
στο ∆ηµόσι ο.

Με τη σύνδεση µι σθού-παραγω-
γι κότητας επέρχεται  µεί ωση απο-
δοχών, πολι τι κές υποταγµένες στους
µνηµονι ακούς στόχους περι στολής
δαπανών στο ∆ηµόσι ο, ενώ µε τη
δηµι ουργί α Του Εθνι κού Μητρώου
Επι τελι κών Στελεχών ∆ηµόσι ας
∆ι οί κησης πρι µοδοτεί ται  η υπερεντα-
τι κοποί ηση και  η εκµετάλλευση της
εργατι κής δύναµης µε έξτρα χορήγ-
ηση µι σθολογι κών κλι µακί ων σε επι -
τελι κά στελέχη και  «Αρί στους» που

δι οι κητι κά θα ελέγχουν την εντατι κο-
ποί ηση γι α τη στοχοθεσί α και  την
αποτελεσµατι κότητα, σε αντί θεση µε
την αναστολή χορήγησης µι σθολο-
γι κών κλι µακί ων στους αξι ολογούµε-
νους σαν «ανεπαρκεί ς» υπαλλήλους,
δηµι ουργώντας µι σθοδοσί α πολλών
ταχυτήτων.

Οι  Υπηρεσί ες του ∆ήµου µας έχουν
πληγεί  από τι ς πολι τι κές των
µνηµονί ων από τι ς αντι λαϊ κές πολι τι -
κές των µέχρι  σήµερα αστι κών κυβε-
ρνήσεων & µνηµονί ων έχοντας τερά-
στι ες ελλεί ψει ς προσωπι κού και  θα
περι έλθουν σε ακόµα πι ο δει νή θέση
µε απολύσει ς µέσω αξι ολόγησης.

Πώς θα αξι ολογηθεί  ο εργαζόµενος
στην καθαρι ότητα που δεν θα πι άνει
τους στόχους στην εργασί α του µέσα
σε ελλεί ψει ς 30 και  40% του Προσω-
πι κού, ελλεί ψει ς σε µηχανήµατα και
αναγκαί α µέσα, αφού όλα τα προη-
γούµενα χρόνι α υπήρχε συνει δητή
προσπάθει α απογύµνωσης και  υπο-
στελέχωσης προκει µένου να «οδηγηθ-
εί » η υπηρεσί α στην ι δι ωτι κοποί ηση;

Πώς οι  εργαζόµενοι  στι ς Κοι νωνι κές
∆οµές που επί σης µέσα σε τεράστι ες
ελλεί ψει ς προσωπι κού αντι µε-
τωπί ζουν ζητήµατα εκατοντάδων
συνδηµοτών µας που έχουν οδηγηθεί
σε εξαθλί ωση, τσακι σµένοι  από την
καπι ταλι στι κή κρί ση.

Πώς οι  εργαζόµενοι  στους ∆ηµοτι -
κούς Παι δι κούς Σταθµούς που
ελλεί ψει  παι δαγωγών- νηπι αγωγών,
προσπαθούν να καλύψουν την ανάγκη
750 παι δι ών;

Πως θα αξι ολογηθούν οι  τεχνι κές
υπηρεσί ες που έχουν βασι κές
ελλεί ψει ς σε επι στηµονι κό και
τεχνι κό προσωπι κό και  προσπαθούν
να συντηρήσουν δεκάδες σχολεί α,
παι δι κούς σταθµούς, αθλητι κές και
πολι τι στι κές εγκαταστάσει ς, ενώ
υπάρχουν δεκάδες καθηµερι νά τεχνι -
κά προβλήµατα σε όλη τη πόλη.  

Πώς θα αξι ολογηθεί  ο εργαζόµενος
στι ς οι κονοµι κές Υπηρεσί ες µας που
θα αρνηθεί  να δώσει  στην εφορί α
µι κροοφει λέτες του ∆ήµου που εί ναι
άνεργοι  και  τσακι σµένοι  από τι ς αντι -
λαϊ κές πολι τι κές. Πι ο πέρα αν πάµε
δε, πώς θα αξι ολογηθούν οι  εργαζό-
µενοι  σε οι κονοµι κές Υπηρεσί ες και
∆ΟΥ που δεν θα πι άνουν τους στόχους
του φοροει σπρακτι κού µηχανι σµού
στα πλαί σι α της φοροληστρι κής επι -
δροµής.

Ή πώς οι  εργαζόµενοι  στα Νοσοκο-
µεί α όπως το «Αττι κόν» και  τα ΨΝΑ
που θα αρνηθούν να υπηρετήσουν τη
στοχοθεσί α της λει τουργί ας των
Νοσοκοµεί ων µε έσοδα από τους ασθ-
ενεί ς ή οι  νοσοκοµει ακοί  γι ατροί  που
αρνούνται  τα πλαφόν σε συνταγογρα-

φήσει ς φαρµάκων και  ι ατρι κών εξε-
τάσεων.

Όλοι  θα αξι ολογηθούν σαν «ανεπαρ-
κεί ς και  ακατάλληλοι » γι α να εί ναι  η
νέα δεξαµενή απολύσεων µε στόχο
ακόµα πι ο µι κρότερο ∆ηµόσι ο, µε
απαξί ωση Υπηρεσι ών και  εκχώρηση
τους σε επι χει ρηµατί ες όχι  µόνο σε
τοµεί ς - φι λέτα των ΟΤΑ όπως εί ναι  η
δι αχεί ρι ση απορρι µµάτων κ.ά. αλλά
ακόµα και  γι α την έκδοση ενός πι στο-
ποι ητι κού που θα πληρώνεται  πλέον.

Και  αυτή η αξι ολόγηση εί ναι
συνέχει α της αξι ολόγησης Μητσοτάκη
η οποί α ακυρώθηκε στην πράξη από
τον αγώνα των εργαζόµενων. Με τα
µέχρι  τώρα στοι χεί α και  αυτή η προ-
σπάθει α θα πέσει  στο κενό, καθώς τα
ποσοστά αποχής από την αξι ολόγηση
εί ναι  µεγάλα.

Ήδη το σωµατεί ο εργαζοµένων του
∆ήµου µας όπως και  τα αντί στοι χα
συλλογι κά  όργανα, αντι τί θενται  στην
υπόψη αξι ολόγηση και  προχώρησαν
σε προκήρυξη απεργί ας - αποχής
µέσα από τη Γενι κή τους Συνέλευση,
από κάθε δι αδι κασί α εφαρµογής της.
Στηρί ζουµε τι ς αποφάσει ς τους και
συντασσόµαστε µε τι ς θέσει ς του λαϊ -
κού κι νήµατος προασπί ζοντας τα
συµφέροντα των εργαζοµένων.

Ίδι α στάση κρατήσαµε και  όταν
επι χει ρήθηκε η αξι ολόγηση ∆οµών
και  Υπηρεσι ών από την κυβέρνηση
Ν∆-ΠΑΣΟΚ στο τέλος του 2014 που
συνδέονταν µε αναδι αρθρώσει ς,
απολύσει ς και  µετατροπής των
∆ήµων σε εργαλεί α περάσµατος των
πολι τι κών του αστι κού κράτους.

Η ∆ηµοτι κή Αρχή δεν θα συµµορφ-
ωθεί  µε τι ς αντι λαϊ κές υποδεί ξει ς των
κυβερνήσεων, θα συνεχί σει  αταλάν-
τευτα να υπερασπί ζεται  την εργατι κή
τάξη , τα πλατι ά λαϊ κά στρώµατα που
πλήττονται  ανελέητα από την καπι τα-
λι στι κή λαϊ κή κρί ση και  θα αντι µε-
τωπί σουµε τι ς δι ώξει ς µαζί  µε τους
εργαζόµενους και  τους δηµότες του
∆ήµου µας.

Για τη ∆ηµοτική Αρχή παραµέ-
νουν πρώτης προτεραιότητας οι
διεκδικήσεις µας στα πλαίσια των
αποφάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για την Τοπική
∆ιοίκηση και τους εργαζόµενους.

∆εν συναι νούµε και  δεν θα εφαρµό-
σουµε την αξι ολόγηση που προωθεί  το
αρµόδι ο Υπουργεί ο και  η κυβέρνηση.
Στον αντί ποδα δι εκδι κούµε πλήρη
χρηµατοδότηση από τον κρατι κό
προϋπολογι σµό µε προσλήψει ς
προσωπι κού σε µόνι µες θέσει ς
εργασί ας µε πλήρη εργασι ακά και
ασφαλι στι κά δι και ώµατα, χωρί ς
ι δι ωτι κοποι ήσει ς, ΜΚΟ,  ΚΟΙΝΣΕΠ,
και  Σ∆ΙΤ.»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Email :
syllogos.gynaikon.elefsinas@gmail.com

ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑ
O Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας, καταδικάζει την επίθεση της

Χρυσής Αυγής σε δύο εργάτες γης πακιστανικής καταγωγής τις
προηγούµενες ηµέρες.

∆εν είναι η πρώτη φορά που γίνονται δολοφονικές  επιθέσεις
σε ανυπεράσπιστους εργάτες στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Για ακόµα µια φορά αποδεικνύεται ο ρόλος της φασιστικής
ναζιστικής Χρυσής Αυγής που βάλει κατά ταλαιπωρηµένων ανθ-
ρώπων, εργατών, Ελλήνων και µεταναστών, όταν την ίδια στιγ-
µή τα έχει καλά µε τους βιοµήχανους και τους εφοπλιστές για να
τους εξασφαλίζει σύγχρονους δούλους.

Η κυβέρνηση έχει µεγάλη ευθύνη γι αυτές τις άνανδρες επιθέ-
σεις. Η δίκη για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα καθυστερεί
επικίνδυνα και αφήνει τους φασίστες να αλωνίζουν στον Ασπρ-
όπυργο, στο Μενίδι και αλλού.

Καλούµε τις γυναίκες να καταδικάσουν την αποτρόπαια αυτή
πράξη που στρέφεται εναντίον όλων µας γιατί ο φασισµός δεν
σταµατάει στο χρώµα ή στο θρήσκευµα του θύµατος αλλά  στις
ιδέες του και στις οργανωµένες ενέργειες του.

ΤΟ ∆.Σ.

Βουτιά θανάτου 33χρονου από
µπαλκόνι στη Κόρινθο

Ενας 33χρονος έχασε σήµερα τη ζωή του στην Κόρινθο πέφ-
τοντας από µπαλκόνι, ενώ το πως επεσε και βρήκε τραγικό
θάνατο διερευνάται από την αστυνοµία.

Ειδικότερα και σύµφωνα µε πληροφορίες που δηµοσιεύει το
korinthostv.gr, o 33χρονος πραγµατοποίησε βουτιά θανάτου
από µπαλκόνι 2ου ορόφου, στη συµβολή των οδών Κροκιδά και
Κολιάτσου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Αµεσα στο σηµείο µετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειµέ-
νου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να µεταφέρει τον
33χρονο στο Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου. ∆υστυχώς ο 33χρο-
νος άφησε την τελευταία του πνοή δύο ώρες αργότερα.

Σηµειώνεται πως µέχρι στιγµής παραµένουν άγνωστες οι
συνθήκες και τα αίτια της πτώσης τα οποία και διερευνώνται από
τις αρµόδιες αρχές.

Ανατροπή: Η κόρη ίσως προσπάθησε να
σώσει τη µητέρα από την αυτοκτονία

Την άκρη του νήµατος στο «κουβάρι» της οικογενειακής τρα-
γωδίας που διαδραµατίστηκε το απόγευµα του Σαββάτου
(14/10/2017) στο Μαρκόπουλο Αττικής, όταν µια 51χρονη
µητέρα σκότωσε την 17χρονη κόρη της, βάζοντας τέλος στη ζωή
της αµέσως µετά, προσπαθεί να βρει η Αστυνοµία.

Η τοπική κοινότητα του Μαρκόπουλου είναι συγκλονισµένη. Η
δολοφονία της 17χρονης σηµειώθηκε, ενώ ο πατέρας ήταν κλει-
δωµένος στο υπόγειο του σπιτιού από τη σύζυγό του. 

Το χρονικό της υπόθεσης
Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε γύρω στις 12:00 το

µεσηµέρι του Σαββάτου (14/10/2017). Σύµφωνα µε τα όσα
κατέθεσε στους αστυνοµικούς ο τραγικός 53χρονος πατέρας,
ενώ βρισκόταν στο υπόγειο του σπιτιού, άκουσε καυγά ανάµεσα
στη µητέρα και την κόρη. Όταν επιχείρησε να βγει από το υπό-
γειο, διαπίστωσε ότι η σύζυγός του τον είχε κλειδώσει µέσα.
Όταν ο 53χρονος κατάφερε να βγει από το υπόγειο, χρησιµο-
ποιώντας εργαλεία που υπήρχαν στο χώρο, αντίκρισε νεκρές τη
µητέρα και σύζυγό και την κόρη τους στον κήπο του σπιτιού.

Η 17χρονη προσπάθησε να αποτρέψει τη µητέρα της να
αυτοκτονήσει

Σύµφωνα µε ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι αστυνοµικοί που χει-
ρίζονται την υπόθεση εξετάζουν το σενάριο η 17χρονη να δολο-
φονήθηκε στην προσπάθειά της να αποτρέψει τη µητέρα της
από την αυτοκτονία. Κι αυτό γιατί στο άψυχο κορµί της 17χρον-
ης βρέθηκαν αµυντικά τραύµατα. Την πληροφορία επιβεβαιώνει
και το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο
επικαλείται αστυνοµικές πηγές.

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνοµικοί
δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο η 17χρονη να είδε τη µητέρα της
να προσπαθεί να βάλει τέλος στη ζωή της και εκείνη τη στιγµή
να επιχείρησε να την αποτρέψει. Ωστόσο, η µητέρα σε κατάστα-
ση σοκ µαχαίρωσε θανάσιµα την κόρη της και στη συνέχεια
αυτοκτόνησε. Ωστόσο, µέχρι στιγµής παραµένει µυστήριο µε το
τι ακριβώς συνέβη τα µοιραία λεπτά.

Τι ειδε ο ιατροδικαστης
Πολλά αµυντικά τραύµατα από µαχαιριές στο σώµα της

17χρονης, την οποία σκότωσε σήµερα η ίδια η 51χρονη µητέρα
της, διαπίστωσε, σύµφωνα µε πληροφορίες του Αθηναϊκού -
Μακεδονικό Πρακτορείου Ειδήσεων, ο ιατροδικαστής, ενώ η
θανατηφόρα ήταν στο λαιµό της άτυχης κοπέλας.
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Στο υπό κατάθεση ν οµοσχ έδιο του υπουργείου Εσωτερικών  «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ». η κυβέρν ηση  ξαν αθέτει  σε ισχ ύ  θεσµικό πλαίσιο για την   δυν ατότ-
ητα συµµετοχ ής  των  φορέων  της Τοπικής ∆ιοίκησης σε ΑΕ µε αποκλειστικό στόχ ο
αυτή την  φορά, την  αξιοποίηση της δηµοτικής ακίν ητης περιουσίας. Προσδιορίζει δε
την  συµµετοχ ή της Τοπικής ∆ιοίκησης στις ΑΕ για την  αξιοποίηση της  ακίν ητης
δηµοτικής  περιουσίας µε  µειοψηφικό πακέτο ( µέχ ρι το 49%). 

Με βάση τα παραπάν ω, οι κατά καιρούς διεκδικούµεν ες και παραχ ωρούµεν ες από
το κράτος εκτάσεις στους δήµους, άλλες  εκτάσεις που έχ ουν  στην  ευθύν η τους οι
∆ήµοι, που διασώθηκαν  από καταπατητές, κτηριακές  υποδοµές  τους (πχ  αθλητι-
σµού-πολιτισµού κλπ) που σήµερα καταρρέουν  γιατί αδυν ατούν   ν α συν τηρηθούν
λόγω λειψής χ ρηµατοδότησης,  µε βάση και το ν έο  πλαίσιο, θα  οδηγούν ται   στην
αγκαλιά  επιχ ειρηµατικών  – κατασκευαστικών  οµίλων   και πάν τα σε βάρος της
εξυπηρέτησης  των  λαϊκών  αν αγκών . 

Τα αν αφέρουµε όλα αυτά γιατί θέλουµε µε σαφήν εια ν α θέσουµε ότι δεν  αρκεί η
παραχ ώρηση στο ∆ήµο, ακόµα και ο δηµόσιος χ αρακτήρας, για ν α διασφαλιστεί ότι
αυτή θα αξιοποιηθεί για ν α καλύψει τις αν άγκες του Χαϊδαριώτικου λαού. ∆εν  τρέφο-
υµε καµία αυταπάτη πως η παραχ ώρηση του χ ώρου στο λαό του Χαϊδαρίου, θα
κόψει την  όρεξη στα επιχ ειρηµατικά συµφέρον τα που επιθυµούν  ν α εκµεταλλευ-
τούν  την  συγκεκριµέν η ζών η.

Σε κάθε περίπτωση τον  τελικό λόγο θα έχ ει ο λαός του Χαϊδαρίου και το κίν ηµά
του, που πρέπει ν α υπερασπιστεί το χ ώρο, µε τη δράση του και µε τη διεκδίκηση
από την  κυβέρν ηση, της απαραίτητης χ ρηµατοδότησης για την  αν άπλαση του,
ώστε ν α µπορεί ν α χ ρησιµοποιηθεί σαν  χ ώρος ξεκούρασης,  αν αψυχ ής, πολιτισµού
και αθλητισµού χ ωρίς καµία οικον οµική επιβάρυν ση του λαού.

Η δηµοτική αρχ ή, από την  αρχ ή της αν άληψης των  καθηκόν των  της, συµπεριέ-
λαβε αυτές τις διεκδικήσεις στο πρόγραµµά της. ∆εν  θα κάτσουµε µε σταυρωµέν α
χ έρια, ούτε θα  περιοριστούµε σε υποµν ήµατα, συν αν τήσεις και ‘’δηµόσια’’ αλληλο-
γραφία. Θα πάρουµε άµεσα  πρωτοβουλίες ώστε ν α στηριχ θεί καλύτερα αυτό το
αίτηµα.  

Για την  αν άδειξη του θέµατος, ως πρώτη κίν ηση, η ∆ηµοτική Αρχ ή θα προχ ωρή-
σει σε διοργάν ωση συγκέν τρωσης το αµέσως επόµεν ο διάστηµα, ώστε ν α αποτελέ-
σει υπόθεση διεκδίκησης των  µαζικών  φορέων  και του Χαϊδαριώτικού λαού της
πόλης µας. Στην  πράξη επιβεβαιών εται πως µόν ο η λαϊκή κιν ητοποίηση, η παρέµ-
βαση µε σταθερή διεκδίκηση των  δίκαιων  αιτηµάτων , που δεν  µπαίν ουν  στο
‘’στεν ό κορσέ’’ των  µν ηµον ίων , της ΕΕ, του κεφαλαίου και των  αστικών  κυβερν ή-
σεων  που τα υλοποιούν , µπορούν  ν α φέρουν  αποτελέσµατα.  

Προτείν ουµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν α αποδεχ θεί : 
την  πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχ ής, για την  µη παραχ ώρηση της συν ολικής έκτα-

σης, κλιµακών ον τας τις εν έργειες συν ολικής διεκδίκησης.  µέτωπο διεκδίκησης. 
Να ξεκιν ήσει άµεσα η διαδικασία από την  κυβέρν ηση ώστε το ταχ ύτερο δυν ατό,

λαµβάν ον τας όλα τα µέτρα, ν α ολοκληρώσει τη διαδικασία οριστικής παραχ ώρησης
στο ∆ήµο Χαϊδαρίου. 

Η κυβέρν ηση ν α αν αλάβει την  υποχ ρέωση ν α εκδοθούν  το ταχ ύτερο δυν ατό
όλες οι αν αγκαίες διοικητικές πράξεις, προκειµέν ου ν α παραχ ωρηθούν  οι χ ώροι.

Η οριστική παραχ ώρηση αυτού του κοµµατιού είν αι θέµα πολιτικό και θα κριθεί
στο άµεσο µέλλον . ∆εν  επαν απαυόµαστε. 

Γραφείο Τύπου ∆ήµου Χαϊδαρίου

ΣΣχχοολλιικκάά  λλεεωωφφοορρεείίαα::
ΠΠάάννωω  ααππόό  330000  ππααρρααββάάσσεειιςς

ττοονν  ππρρώώττοο  µµήήνναα  
-Οριο ταχύτητας, ταχογράφοι και ζώνες ασφαλείας

Συνολικά 317 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 5.826
ελέγχους που έγιναν σε σχολικά λεωφορεία, τον
πρώτο µήνα της σχολικής περιόδου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκε παρ-
αβίαση του ορίου ταχύτητας (63), όπως και στους ταχο-
γράφους (47), ενώ βεβαιώθηκαν και 37 περιστατικά για

µη χρήση ζωνών ασφαλείας.
Αναλυτικά οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν το διά-

στηµα 11/9- 11/10:
Παραβίαση ορίου ταχύτητας 63
Ταχογράφος 47

Μη χρήση ζωνών ασφαλείας 37
Έλλειψη πυροσβεστήρα 16
Φθαρµένα Ελαστικά 11
Στέρηση ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου 11
Στέρηση προβλεπόµενης άδειας οδήγησης 7
Έλλειψη φαρµακείου 7
Βιβλίο ρεπό 7
Μη αναγραφή ορίων ταχύτητας 6
Έλλειψη ζωνών ασφαλείας 3
Μεταφορά υπεράριθµων µαθητών 1
Παραβίαση σηµάνσεων 1
Κίνηση σε αντίθετο ρεύµα 1
Έλλειψη συνοδού 1
Λοιπές παραβάσεις 98

ΣΣττιιςς  3300  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ττοο  ΟΟλλυυµµππιιαακκόό  φφωωςς  
θθαα  ππεερράάσσεειι  ααππόό  ττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Στις 24 Οκτωβρίου θα πραγµατοποιηθεί στην Αρχαία Ολυµπία, η Τελετή Αφής της
Ολυµπιακής Φλόγας για τους Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες «Πιεονγκτσάνγκ 2018».
Για επτά ηµέρες η φλόγα θα διασχίσει το ελληνικό έδαφος. Στις 30 Οκτωβρίου το

Ολυµπιακό φως θα περάσει από την πόλη της Ελευσίνας.
Ο δήµαρχος Γ. Τσουκαλάς  σε σχετική ανάρτηση στα social media αναφέρει: Θα είµαστε έτοι-

µοι να το υποδεχτούµε και να το ξεπροβοδίσουµε στο ταξίδι του έως το Παναθηναϊκό Στάδιο,
όπου θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή των Χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων της
Νότιας Κορέας, στις 31 Οκτωβρίου.
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Τώρα πλέον, το καρότσι της λαϊκής δεν θα γεµίζει
µόνον µε φρούτα και λαχανικά αλλά και µε γαλακτο-
κοµικά προϊόντα, τυριά, τσίπουρο µαρµελάδες,

γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυµαρικά, βότανα και
µπαχαρικά µέχρι και αλλαντικά.

Το υπουργείο Οικονοµίας κατέθεσε στη Βουλή το
νοµοσχέδιο για την πώληση των προϊόντων τους στις λαϊ-
κές αγορές. Στόχος του ν/σ είναι να δώσει «ανάσα» δίνει
στους µικρούς παραγωγούς γαλακτοκοµικών και τυροκο-
µικών και άλλων προϊόντων.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόµου «κατ’ εξαίρεση επι-
τρέπεται η πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων αποκλει-
στικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες «µικρών επιχει-
ρήσεων» παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων-µη κτηνο-
τρόφους, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων (Β΄ 3438), εφόσον δεν διαθέτουν
εµπορικό κατάστηµα λιανικής πώλησης».

Ποια είναι όλα τα νέα είδη που θα υπάρχουν στο εξής στις
λαϊκές αγορές

- αυγά σφραγισµένα µε το διακριτικό αριθµό του παραγω-
γού,

- λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστα-
να, όσπρια, ελαιόλαδο συσκευασµένο, οίνος εµφιαλωµέ-
νος,

- µέλι τυποποιηµένο,
- πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφ-

άλειας και υγιεινής των τροφίµων, νωπά αλιευτικά προϊόν-
τα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας,

- προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διήµερ-
ων). Ειδικά για την πώληση χύµα τσίπουρου το υπουργείο
οικονοµίας θα προχωρήσει στη δηµιουργία Μητρώου
Μικρών Αποσταγµατοποιών, µε στόχο τον αποτελεσµα-
τικότερο έλεγχο.

- άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωµατικά και φαρµακευτικά
φυτά και κηπευτικό χώµα, το οποίο δεν έχει υποστεί βιοµ-
ηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευ-
τικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αµπέλου,

- προϊόντα οικοτεχνίας όπως γαλακτοκοµικά, µαρµελάδες,
γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυµαρικά, βότανα,
αρτύµατα,

- αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον
έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένες µονάδες, τηρουµένων των
όρων

- γαλακτοκοµικά προϊόντα.

Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εµπορίου
µπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούµενων
προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα µη επεξεργασµένα
πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται µε την κύρια παρα-
γωγή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αµπελόφυλλα για
τους αµπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους

αντίστοιχους καλλιεργητές, τα αυτοφυή
φυτά που φύονται εντός των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων των παραγωγών.

Βιοµηχανικά είδη

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται
γενικά βιοµηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούµενων ηλεκτρ-
ικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερι-
σµών, ψεύτικα κοσµήµατα (φο µπιζού), λευκά είδη, ψιλικά,
είδη υπόδησης, δερµάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφό-
λια), αυτόνοµα µη ηλεκτροδοτούµενα ηλεκτρικά είδη,
εκκλησιαστικά είδη, είδη ατοµικής καθαριότητας ή οικιακής
φροντίδας, µέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές
σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά µε το µέτρο, είδη
χαρτιού, εργαλεία και βιοµηχανικά είδη κηπουρικής και ανθ-
οκοµίας.

Άδειες

Στο νοµοσχέδιο όµως υπάρχουν αρκετές ρυθµίσεις µε
κοινωνική ευαισθησία και καινοτοµικό χαρακτήρα:

- Θεσµοθετούνται οι αγορές καταναλωτών, οι λεγόµενες
αγορές χωρίς µεσάζοντες. Τις αγορές αυτές επιτρέπεται να
διοργανώνουν ενώσεις καταναλωτών, Κοινωνικές Συνεται-
ριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), καθώς και συλλογικοί
φορείς πολιτών-καταναλωτών που δεν είναι κερδοσκοπι-
κοί, αφορούν την ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης
και προάγουν την αλληλεγγύη µεταξύ των πολιτών.

- Επιτρέπεται σε επαγγελµατίες που έχουν πτωχεύσει να
ζητήσουν τη χορήγηση αδείας, ισχύος έως ενός έτους, και
θέση σε λαϊκή αγορά για την πώληση αδιάθετων ειδών της
επιχείρησης που διατηρούσαν. Η άδεια αυτή δεν µπορεί να
ανανεωθεί ούτε και να µετατραπεί σε άδεια υπαίθριου
εµπορίου.

- Ορίζεται σύστηµα µοριοδότησης για την κατανοµή και
τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών στις κενές θέσεις
των λαϊκών αγορών. Προτεραιότητα έχουν οι συνεταιρισµοί
και σε περίπτωση ισοβαθµίας εξετάζονται κριτήρια όπως ο
βαθµός παραβατικότητας, ο αριθµός µελών, η παλαιότητα
της άδειας.

- Το 60% των προκηρυσσόµενων αδειών επαγγελµατιών
πωλητών υπαίθριου εµπορίου διατίθεται σε άτοµα µε
αναπηρία τουλάχιστον 50%, σε πολύτεκνους και στα παιδιά
τους, στους τρίτεκνους, σε γονείς ανηλίκων τέκνων µε
αναπηρία ή προστάτες ατόµων µε αναπηρία, σε Ροµά, σε
άτοµα απεξαρτηµένα, σε προστάτες µονογονεϊκών οικογε-
νειών και σε αποφυλακισθέντες µετά την έκτιση µακρόχρ-
ονης ποινής. Το υπόλοιπο 40% χορηγείται σε ανέργους.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρµόζεται σύστηµα µορ-
ιοδότησης µε βασικό κριτήριο το εισόδηµα.

- Θεσπίζεται η λειτουργία Ολοκληρωµένου Πληροφορια-
κού Συστήµατος, µιας ηλεκτρονικής βάσης όπου θα κατα-
γραφούν όλοι οι αδειούχοι πωλητές, είτε είναι παραγωγοί
είτε επαγγελµατίες, τα είδη και οι ποσότητες που διακινούν
και τα πρόστιµα που ενδεχοµένως τους επιβάλουν.

Το ΟΠΣ θα έχει µητρώο αδειών, µητρώο ελέγχων-προ-
στίµων και λαϊκών αγορών. Για πρώτη φορά θα υπάρχει
επίσηµη εικόνα για το υπαίθριο εµπόριο και όσους δρα-
στηριοποιούνται σε αυτό.

- Αδειες παραγωγών πωλητών. Τροποποιήσεις έρχονται
στο καθεστώς της αδειοδότησης των παραγωγών αγρο-
τικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές και στο λοιπό υπαίθρ-
ιο εµπόριο. Οι παραγωγοί θα αδειοδοτούνται από τους
δήµους κατοικίας τους αποσαφηνίζοντας το προηγούµενο
θολό τοπίο της αδειοδοτούσας αρχής.

Παραµένει σε ισχύ η διάταξη πως στην Αττική και τη Θεσ-
σαλονίκη η έκδοση και ανανέωση αδειών θα γίνεται από τις
Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.

Επιπλέον, άδεια παραγωγού θα µπορούν να παίρνουν,
εκτός από τους επαγγελµατίες αγρότες, αγροτικοί και γυναι-
κείοι συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών.

Για πρώτη φορά άδειες παραγωγού θα έχουν το δικαίωµα
να αποκτήσουν και φυσικά πρόσωπα που παράγουν είδη
λαϊκής τέχνης, κοσµήµατα, καλλιτεχνήµατα και λοιπά έργα
πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Για αυτούς δεν θα
επιτρέπεται η δραστηριοποίηση στις λαϊκές αγορές.

- Καταργείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις λαϊκές
αγορές, εφόσον ο παραγωγός αναπληρώνεται από τη
σύζυγο ή τα τέκνα.

- Οι έλεγχοι για τις άδειες παραγωγών αγροτικών προϊόν-
των θα γίνονται εκ των υστέρων και δειγµατοληπτικά. Αφού
ο αγρότης θα υποβάλλει τα δικαιολογητικά του, θα παίρνει
την άδεια, και στη συνέχεια θα γίνονται αυτοψίες (στις
δηλωθείσες γεωργικές εκµεταλλεύσεις τους) για να διαπι-
στωθεί αν όντως υπάρχει η παραγωγή των προϊόντων που
δηλώνονται.

- ∆ιακριτή σήµανση. Πράσινα ταµπελάκια στους πάγκους
τους, µε τα ονοµατεπώνυµά τους θα φέρουν οι παραγωγοί
και µπλε οι επαγγελµατίες πωλητές.

- Κανόνες λειτουργίας επιδιώκεται να µπουν και στις λεγό-
µενες εµποροπανηγύρεις, κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες
και πασχαλινές αγορές. Οι δήµοι είναι αρµόδιοι ώστε να
θεσπίσουν κανόνες λειτουργίας και αδειοδότησης ενώ τίθ-
ενται σαφή χρονικά όρια λειτουργίας αυτών των αγορών.

- Επανακαθορίζονται ο τρόπος υπολογισµού και λοιπά
θέµατα σχετικά µε το ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος, που
υποχρεούνται να καταβάλλουν οι προσερχόµενοι στις λαϊ-
κές αγορές. Το ύψος του ηµερήσιου τέλους καθορίζεται ανά
τρέχον µέτρο εκθετηρίου ανά ηµέρα, είναι κοινό για παρα-
γωγούς και επαγγελµατίες πωλητές και καταβάλλεται
µηνιαίως είτε σε ειδικά ορισµένο τραπεζικό λογαριασµό,
είτε στο ταµείο του φορέα λειτουργίας.

Το σχέδιο νόµου του υπουργείου Οικονοµίας, για το
υπαίθριο εµπόριο επιχειρείται να µπει τάξη στο πλαίσιο λει-
τουργίας αυτού του τύπου εµπορίου που στα χρόνια της
κρίσης αποτελεί για αρκετούς µία επαγγελµατική διέξοδο.

Το σχέδιο νόµου επιχειρεί να εξαλείψει όλα τα "γκρι"
σηµεία που ισχύουν σήµερα και εµποδίζουν ολόκληρες κοι-
νωνικές οµάδες να δραστηριοποιηθούν ενώ επέρχονται
αλλαγές ως προς τον τρόπο χορήγησης των αδειών, καθώς
θα εφαρµόζεται σύστηµα µοριοδότησης, δίνεται η δυνατότ-
ητα σε αγροτικούς συνεταιρισµούς να πωλούν προϊόντα,
έχοντας µέχρι 10 άδειες, και θα µπορούν και οι επαγγε-
λµατίες αγρότες να δραστηριοποιούνται σε πάσης φύσεως
αγορές.

Σκοπός των νέων ρυθµίσεων είναι να καθοριστούν κανό-
νες όχι µόνο στον χώρο των λαϊκών αγορών, του στάσιµου
και πλανόδιου εµπορίου, αλλά και στις εµποροπανηγύρεις,
τις κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές
ακόµη και στις κινητές καντίνες.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

∆ιευρύνεται η γκάµα των  προϊόντων  
που θα πωλούνταιστη λαϊκή αγορά 
Επιπλέον, άδεια παραγωγού θα µπορούν να παίρνουν, εκτός από τους επαγγελµατίες 
αγρότες, αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών.
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Ο Ακράτητος µε πέναλτι στις καθυστερήσεις
1-0 τον ΠΑΟΚ Μάνδρας

Ο Ακράτητος Άνω Λιοσίων έκανε το 1-0 στις καθυστερήσεις  επί του  ΠΑΟΚ
Μάνδρας.Οι φάσεις ήταν αρκετές όπως όταν ο ο Κοπαλάς έπιασε την γυριστή
κεφαλιά η µπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.Επίσης, στο 51’ σέντρα του
Μανασίδη κεφαλιά του Τσιγγόπουλου άουτ.

Στο 90+2 ο Γιώργος Τσιγγόπουλος έδωσε τους τρείς βαθµούς στην οµάδα του
που πανηγυρίστηκε από τους φιλάθλους του.

∆ιαιτητής Χαµπιλάι. Βοηθοί: Φαρµάκης-Νατσιόπουλος. Παρατηρητής ∆ιαιτ-
ησίας Θανάσης Τζωρτζάκος.

ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ(προπονητής Μιχάλης Κάσδαγλης): Σπαχία, Κακοσίµος
Ε,Πλάτανος, ∆ρούγγος, Πέτρου(56’Παπακωνσταντίνου),Θεοδωρόπουλος,Κοπα-
λάς, Λογγαράκης, Ριζάι, Κακοσίµος Γ, Ματζιούρας(73΄Λόλι).

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Κυριάκος Μίχας): Νάκα, Ρόδης,Καπουράνης Γ,
Νοµικός, Σιακαβάρας, Παρασίδης, Σερέπας, Κουκούλης. 70’ Νταής), Ιωάννου
(54’Κολιός), Τσιγγόπουλος, Μανασίδης.

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου
τσίµπησε βαθµό στην Φυλή

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου τσίµπησε βαθµό
παίζοντας στην Φυλή µε τον Θρασύβουλο. Οι δύο
οµάδες  έµειναν  στην λευκή ισοπαλία αφού ανα-
δείχθηκαν ισόπαλοι 0-0.

∆ιαιτήτευσε ο Χρέλιας. Βοηθοί : Πλάκας-
Μηλιώνης.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ(προπονητής Μάκης Παδό-
πουλος):  Πυρένης, Βυζανιάρης, Πρίντεζης, Σφα-
κιανάκης Κ., Μυστρίδης(57’ Κοντούλης Γ.), Μιχα-
λακάκος(76’ Λένας), Πιτέρης, Κοντούλης Α., Αγγε-
λιδάκης, Αναγνώστου(57’ Τσινακίδης), Σκουφής.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ(προπονητής Σταύρος Μαυράκης):
Κουτσουκανίδης, Βασιλειάδης(72’ Σοϊλεµεζίδης),
Μερκάι, Μαυροδόντης, Παντελής, Μυφταράγκο,
Πιπέρης, Αποστολόπουλος, Χυσκάι(89’ Πιπε-
ρίδης), Παπαδόπουλος Τ.(76’ Τζιµούρτος),
Μαυράκης(63’ Ανθόπουλος).

Σάρωσε ο Μανδραϊκός στον
αγώνα µε τον Απόλλωνα Ποντίων

Ασπροπύργου

Σάρωσε ο Μανδραικός στον αγώνα µε τον
Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου πετυχαίνοντας
6 γκολ, έναντι 1 του αντιπάλου του .

Τα τέρµατα της οµάδος του Θεόφιλου Καλύβα
σηµείωσαν οι:  Βούκα (8’, 55’), Μονέ (32’, 44’ )
και Κούστας(78’, 82’), Για λογαριασµό του Απόλ-
λωνα σκόαρε ο Xιονίδης Ι(58’). Στο 28’ ο Μονέ
κτύπησε πέναλτι (άουτ).  

∆ιαιτήτευσε ο Ντάουλας.Βοηθοί: Σαββόγλου -
Βαλκάνος.

Πέντε γκολ ο Άτταλος Νέας Περάµου
στο ντέρµπι µε τον Ηρακλή Ελευσίνας

Γεµάτη πάθος , αγωνία και ανατροπή στο σκορ
ήταν η αναµέτρηση µεταξύ του Άταλλου Νέας
Περάµου και του Ηρακλή Ελευσίνας .Ο Ηρακλής
µπήκε «αγριεµένος» στο µατς και προηγήθηκε µε
2-0 στο πρώτο δεκάλεπτο µε γκολ των  Γεωρ-
γιάδη(1’) και Πατσιονίδη Κ.(8’). Όµως ο Άτταλος
γύρισε το µατς µέχρι το τέλος του ηµιχρόνου χάρη
στα τέρµατα των Κάτσου Γ.(14’ αυτογκόλ) και
Μπαγδάτογλου(15’, 45’).Ο Ν. Μαριόλης ,  µε δυο
γκολ στο 64’ και στο 92’ διαµόρφωσε το τελικό
σκορ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ
ΤΟΡΡΕ” - ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-
ΈΝΑΝΤΙ Ι.Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ. ΤΗΛ:
6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίνα
γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλο-
υµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό
ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα

σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400µ². Τιµή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά
και 1.500€ τον µήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.

6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.

Τηλ.: 6936678467
(10. 12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιώ(βρε-
φονηπιοκόµο

Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη 
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000
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από 1 έως 31 Οκτωβρίου από 1 έως 31 Οκτωβρίου 
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